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Sammanfattning 
Under 1990-talet uppdagades ett stort antal byggprojekt där bristande fuktsäkerhetsåtgärder 
under byggprocessen lett till omfattande fuktskador. Även nyligen utförda undersökningar 
visar att problemen med fuktskador snarare ökat än minskat under senare år. Fukt anses vara 
en av de främsta faktorerna som orsakar besvär på grund av brister i inomhusmiljön och 
orsakar dessutom onödiga kostnader och minskat förtroende för byggbranschen.  

I examensarbetet har tre projekt granskats för att undersöka hur arbetet med fuktsäkerhet har 
fungerat under byggprocessen. Fokus har lagts på att identifiera fuktkritiska byggnadsdelar 
och kontrollera hur dessa har beaktats främst under projekterings- och byggskede. Målet med 
granskningen har varit att få en överblick över Karlstad kommuns arbete med fuktsäkerhet för 
att kunna skapa riktlinjer inför framtida projekt. Den information som granskningen gett har 
använts som underlag för upprättandet av en mall för en Fuktsäkerhetsbeskrivning.  
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Abstract 

During the 1990’s a large number of building projects were revealed where lack of moist 
safety precautions during the construction process had led to extensive moisture damage. Also 
resent implemented studies have shown that the problems with moisture damages have rather 
increased than decreased during the past few years. Moist is considered to be one of the main 
factors to cause unhealth due to deficiencies in the indoor-environment and does also cause 
unnecessary expenses and a reduction of the confidence in the construction industry.  

In this Bachelor of Science thesis three projects have been reviewed to examine how moist-
safety has been observed during the construction process. Main focus has been to identify the 
building components that are the most exposed to moist, and to examine how they have been 
taken into account during the period of design and construction. The objective of the review 
has been to get an overview of the moist-safety precautions taken by the municipality of 
Karlstad, in order to develop guidelines for future projects. The information that the review 
has given has been used to establish a template that can be used to create a “Moist-safety-
description”.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Förutsättningar  
1988 uppgick kostnaderna för vattenskador till ett större värde än det samlade för inbrott, 
bränder och stormskador gjorde. I en analys av i vilket skede i byggprocessen som byggfel 
uppstår (Bergström, 1989) kom man fram till att 51% av felen begicks i projekteringsskedet. 
Studien avsåg alla typer av byggfel men man kan anta en liknande fördelning även när det 
gäller fuktskador (Nevander, Elmarsson, 1994). 

Under slutet på 1990-talet upptäcktes ett antal byggprojekt med stora fuktskador som kunde 
härröras till bristande fuktsäkerhetsåtgärder under byggprocessen. Under senare år har 
liknande problem uppdagats som resultat av bristande kunskaper när det gäller fuktsäkerhet, 
vilket har lett till ekonomiska förluster såväl som minskat förtroende för byggbranschen. Ett 
antal utredningar har genomförts på området för att utreda de bakomliggande orsakerna, bland 
annat Byggkommissionens betänkande ”Skärpning gubbar” som föreslår åtgärder för att 
förbättra fuktsäkerheten (Norling Mjörnell, 2007).  

Fukt- och mögelskador i byggnader, bristfällig ventilation och kemiska emissioner från bygg- 
och inredningsmaterial anses vara de främsta orsakerna till besvär orsakade av inomhusmiljön 
och där är det framförallt barn med luftvägsbesvär och astma som drabbas. Fukt är 
förmodligen den avgörande orsaken till att en byggnad blir ohälsosam för människor att vistas 
i. Det finns många olika fuktkällor att ta hänsyn till och dessa varierar med tiden och de 
aktuella byggnadsmaterialen. Ett exempel är då man i mitten av 70-talet övergick från att 
använda lösningsmedelsbaserade limmer till vattenbaserade vilket innebar en ny källa till 
fukt, där fukt tillfördes golvkonstruktionen vid limningen (Socialstyrelsen, 2005). 

1.1.2 Dagsläget 
Det senaste seklet har mängden byggprodukter som finns på marknaden ökat från 500 till 
60 000, vilket gör att dagens byggnader blir mer och mer komplexa. Det är många faktorer 
som påverkar inomhusmiljön, alltifrån byggnadens konstruktionslösningar till de olika 
systemen för värme och ventilation, men även hur byggnaden används. Byggnadernas 
komplexitet ställer allt högre krav på de som bygger och förvaltar, och det blir allt viktigare 
att man besitter rätt kunskap samt att ansvarsfördelningen är tydlig i de olika stegen i 
byggprocessen (Socialstyrelsen, 2005).  

Våra byggnader blir allt mer välisolerade som resultat av att högre krav ställs på deras 
energieffektivitet, samt krav när det gäller ekonomi, miljöpåverkan och inomhusmiljö. 2009 
ersattes EU:s energidirektiv med ett nytt direktiv som ställer högre krav på våra byggnaders 
energiprestanda. Nästa år förväntas det nya energidirektivet bli del av svensk lag (Dickson, 
2010). Såväl existerande byggnader som nya byggnader kommer att omfattas av lagen vilket 
medför att existerande byggnader måste renoveras för att minska energiförbrukningen. Detta 
kommer att innebära att de behöver tilläggsisoleras och med ökad isoleringsgrad ökar även 
risken för mögel om varm fuktig luft tillåts diffundera ut i klimatskalet. Direktivet säger också 
att alla nya byggnader ska vara lågenergibyggnader från och med 2020, offentliga byggnader 
måste uppfylla kraven redan 2018. 
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År 2000 tog en arbetsgrupp på WHO (World Health Organization) fram rekommendationer 
för inomhusmiljön, dessa sammanfattas i dokumentet ”The right to healthy indoor air”. Där 
beskrivs vikten av att människor vistas i en hälsosam inomhusmiljö, eftersom vi utsätts för en 
rad miljöföroreningar genom inomhusluften. Man betonar vikten av att vi minimerar 
byggnadens negativa inverkan på miljön där arbetet för förbättrad inomhusmiljö ska ske 
parallellt med arbetet för ett hållbart samhälle.  

Sveriges riksdag har beslutat dela upp landets miljömål i ett antal kärnområden, där den 
byggda miljön utgör ett. I propositionen ”Vissa inomhusmiljöfrågor” definierar man de mål 
man vill uppnå när det gäller inomhusmiljön, där ett delmål är att ”år 2020 ska byggnader och 
deras egenskaper inte påverka hälsan negativt” (Socialstyrelsen, 2005). 

Statskontoret publicerade 2009 rapporten Sega gubbar? En uppföljning av 
byggkommissionens betänkande ”Skärpning gubbar!”, rapporten ger en nulägesbeskrivning 
av byggsektorn. Statskontoret bedömer att antalet byggfel inte har minskat sedan 
Byggkommissionen publicerade sitt betänkande 2002, utan att de snarare har ökat. 
Statskontoret grundar sin bedömning på intervjuer med flera av varandra oberoende källor 
och anser att utvecklingen är oroande. Man framhåller också att antalet fuktskador är ett stort 
problem. I rapporten ges Vägverkets erfarenhet av byggfel som exempel: 

” Vägverkets erfarenhet av byggfel och kvalitetssäkring är emellertid att entreprenadformen, 
utförande eller totalentreprenad, inte är avgörande för mängden byggfel. Däremot anses det 
sannolikt att ett utökat åtagande, med underhåll och drift, medför att antalet byggfel, som 
beställaren får vetskap om, minskar. Också med en ”utökad samverkan” och genomtänkta 
ersättningsformer, gärna i form av incitament, har Vägverket kunnat konstatera en minskning 
av antalet byggfel”. (Statskontoret, 2009) 

1.1.3 Uppgiften 
I takt med att våra byggnader blir mer och mer komplexa samtidigt som kraven på dem blir 
hårdare kommer det att bli allt viktigare att de som ska projektera, bygga och förvalta har rätt 
kunskap. Det kommer även att krävas ett ökat samarbete mellan de olika aktörerna i 
byggprocessen för att undvika fel. När det gäller fuktsäkerhet så är det byggherrens ansvar att 
ställa krav, vilka sedan ska efterlevas av övriga aktörer. Frågan är om man genom att granska 
ett antal projekt där byggherren inte har haft specifika riktlinjer gällande fuktsäkerhet kan få 
fram tillräckligt med information för att upprätta riktlinjer för framtida projekt. Uppgiften är 
att undersöka ritningar och projekteringsanvisningar från ett antal projekt, samt att undersöka 
de eventuella fuktskador som har uppstått. Den information som granskningen ger kommer att 
kompletteras med gällande bestämmelser enligt BBR samt rekommendationer från litteratur i 
ämnet och sammanställas till en mall för Fuktsäkerhetsbeskrivning.  
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1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att upprätta riktlinjer för hur Karlstad kommun ska arbeta med 
fuktsäkerhet i framtida projekt. Riktlinjerna kommer att sammanfattas i en mall för 
fuktsäkerhetsbeskrivning.     

1.3 Mål 

Målet är med utgångspunkt från tidigare genomförda projekt och fuktsäkerhetsprojektering i 
allmänhet få fram tillräckligt med information för att ta fram en mall för 
fuktsäkerhetsbeskrivning för Karlstad kommun. 

1.4 Avgränsningar 

Under fem veckors tid kommer ett antal om- och nybyggnadsprojekt att granskas. Målet är att 
granskningen ska vara kvalitativ ur fuktsäkerhetssynpunkt och därför anges inte specifikt 
antal projekt som skall undersökas. Eftersom det skulle bli allt för omfattande att granska hela 
byggnaderna har fokus lagts vid konstruktionsdelar och moment i byggprocessen som kan 
vara kritiska ur fuktsynpunkt.  Studien kommer förmodligen inte att visa på några generella 
fel, däremot kommer metoden att beskrivas så att berörda målgrupper kan utföra liknande 
studier på för dem aktuella projekt. Examensarbetet kommer att utföras från ett 
fuktperspektiv, andra aspekter såsom de ekonomiska har inte beaktats. 

1.5 Beskrivning av organisationen 

 

Figur 1 Organisationsplan 

Kommunfullmäktige är Karlstad kommuns högsta beslutande organ och utgörs av 61 
folkvalda ledamöter. Kommunfullmäktige fattar beslut i alla viktiga principfrågor och väljer 
även ledamöter till kommunstyrelsen och de olika nämnderna. Kommunstyrelsen är 
kommunens högsta verkställande, samordnande och ledande församling och utses av 
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen bereder de ärenden som kommunfullmäktige ska 
besluta i och verkställer sedan kommunfullmäktiges beslut. 

Teknik- och fastighetsnämnden är den politiska nämnd som styr över teknik- och 
fastighetsförvaltningens arbete. Nämnden fattar beslut gällande utveckling, förvaltning och 
drift av kommunens mark, byggnader och anläggningar och företräder kommunen som 
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fastighetsägare. Förvaltningen utgörs av kommunanställda tjänstemän där förvaltningschefens 
uppgift är att leda sin förvaltning. Förvaltningens uppgift är att verkställa nämndens beslut.  

Teknik- och fastighetsförvaltningen är indelad i tre områden utifrån den roll de har. 
Samhällsbyggnadsavdelningen och lokalförsörjningsavdelningen har ägar- förvaltar och 
utvecklarrollen, övriga delar av förvaltningen står för driftrollen respektive utförarrollen. 
Varje avdelning har en avdelningschef och avdelningen är i sin tur indelad i enheter med 
varsin enhetschef som ska leda arbetet på sin enhet. 

1.6 Disposition 
Examensarbetets disposition är upplagd enligt följande: 

Kap 2 beskriver metoden för examensarbetet 

Kap 3 ger en teoretisk överblick 

Kap 4 skildrar arbetets genomförande 

Kap 5 utgörs av analyser och slutsatser 

Kap 6 beskriver framtagningen av en mall för en fuktsäkerhetsbeskrivning 

Kap 7 innehåller rekommendationer för det framtida arbetet med fuktfrågor  
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2. Metod 

Till att börja med gjordes inläsning på området genom studier av böcker, artiklar och andra 
media. Litteraturstudien har sedan fortlöpt parallellt med det övriga arbetet i takt med att nya 
frågor dykt upp och behov av fördjupning har funnits. Detta har gett grundläggande 
kunskaper i ämnet men har även varit till betydelse vid den analys som utförts. Då har den 
information som inhämtats från projektet jämförts med det som står i litteraturen.  

Boken Fukt handbok har varit viktig för att få information om olika fukt- och 
byggnadstekniska begrepp men även för att få exempel på lösningar för olika 
konstruktionsdelar. Rapporten ByggaF  beskriver en metod för fuktsäkert byggande och har 
jämförts mot de projekt som granskats ur fuktsäkerhetssynpunkt. Boken har även gett 
information vid upprättandet av den mall för en Fuktsäkerhetsbeskrivning som Karlstad 
kommun eventuellt kommer att använda sig av i framtida projekt. 

Information om de regler som gäller har inhämtats från Boverket, Boverkets byggregler, 
Boverkets Konsekvensutredning, Lars-Olof Nilssons bok Byggvägledning 9 FUKT har varit 
hjälp när det gäller att sätta Boverkets byggregler i ett fuktsammanhang. Information om 
material- och arbetsbeskrivning har fåtts från Hus AMA. 

För att få en insikt i hur arbetet med fuktsäkerhet tidigare har fungerat på Karlstad kommun 
valdes tre projekt ut för granskning. Syftet med granskningen var att undersöka vilka krav 
som ställts när det gäller fuktsäkerhet, om dessa krav efterlevts under projektering och 
produktion och hur arbetet fortskridit eller ska fortskrida under förvaltningsskedet.  

Granskningen av projekten har påbörjats med en insamling av bakgrundsinformation för att få 
en överblick över projektet. Sedan har ritningar granskats och fokus har lagts på 
konstruktionsdelar som kan vara kritiska ur fuktsynpunkt. Som underlag för bedömning av 
vilka konstruktionsdelar och moment som är fuktkritiska har framförallt Fukthandboken och 
rapporten ByggaF använts. I nästa steg har övriga projekteringsanvisningar och krav från 
beställaren undersökts och jämförts med exempel från litteraturen. Olika moment i 
byggprocessen som kan vara fuktkritiska har identifierats utgående från de kunskaper som 
inhämtats i teori, dessa har sedan jämförts med de rekommendationer som finns i ovan 
nämnda böcker. När det uppstått projektspecifika frågor har dessa diskuterats med 
handledaren på Karlstad kommun och projektledaren på Karlstad kommun i första hand, om 
de inte har kunnat ge ett svar har berörd person (t.ex. konstruktör, arkitekt eller platschef) 
kontaktats.  

De kunskaper som har erhållits genom granskningen av projekten har legat till grund för 
arbetet med att ta fram en mall för en Fuktsäkerhetsbeskrivning. Kompletterande information 
har inhämtats från litteraturen, där framförallt ByggaF har varit till stor hjälp, och från några 
exempel på Fuktsäkerhetsbeskrivningar som David Elmlund, diplomerad fuktsakkunnig, har 
bistått med.  
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3. Teoretisk referensram  

3.1 Krav och råd enligt BBR  

BBR ställer i dagsläget ett antal krav samt ger råd som är tillämpliga på fuktsäkerhet i 
byggprocessen. Nedan återges ett antal av dessa och kompletteras med kommentarer och råd 
för tillämpning med utgångspunkt från Boverkets byggregler, Boverkets konsekvensutredning 
samt Lars-Olof Nilssons bok Byggvägledning 9 FUKT, En handbok i anslutning till 
Boverkets byggregler. 

BBR 6:1 Allmänt 
”Byggnader och deras installationer skall utformas så att luft- och vattenkvalitet samt ljus., 
fukt-, temperatur-, och hygienförhållanden blir tillfredsställande under byggnadens livslängd 
och därmed olägenheter för människors hälsa kan undvikas”. 

Dessa krav är övergripande och preciseras med avseende på fukt i avsnitt 6:5: 

BBR 6:51 Allmänt 
”Byggnader skall utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska 
olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa. 

Allmänt råd 

Kraven i avsnitt 6:5 bör i projekteringsskedet verifieras med hjälp av 
fuktsäkerhetsprojektering. Även åtgärder i andra skeden i byggprocessen 
påverkar fuktsäkerheten.  

Byggnader, byggprodukter och byggmaterial bör under byggtiden skyddas mot 
fukt och smuts. Kontroll av att material inte har fuktskadats under byggtiden bör 
ske genom besiktningar, mätningar, eller analyser som dokumenteras. Uppgifter 
om hur fuktsäkerheten kan kontrolleras under byggtiden finns bl.a. i 
Byggutbildarnas Bygg- och kontrollteknik för småhus.  

Utförandet av byggnadsdelar och byggnadsdetaljer som har betydelse för den 
framtida fuktsäkerheten bör dokumenteras”. 

Detta allmänna råd sammanfattar de viktigaste punkterna för att uppnå ett fuktsäkert 
byggande men är alltså inget krav. En byggherre som i sina projekteringsanvisningar hänvisar 
till BBR kan alltså inte förvänta sig att projekteringen utförs enligt dessa råd. Om byggherren 
vill att BBRs råd skall följas måste han ställa specifika krav på exempelvis 
fuktsäkerhetsprojektering, kontroll under byggtid och dokumentation för framtiden. Dessa 
krav kan sammanställas i en fuktsäkerhetsbeskrivning. 

Enligt BBRs definition kan det vara acceptabelt med en viss mängd mikrobiell tillväxt, så till 
vida att den inte påverkar människors hälsa. Nilsson skriver; ”BBR använder uttrycket 
”tillväxt” i stället för uttrycket ”påväxt”. Det är oklart varför och det är oklart om man med 
det menar att påväxt kan accepteras, om den inte tillväxer!”(Nilsson, 2007). BBRs råd kan 
alltså vara svåra att förstå och komplicerade att anpassa till verkligheten, dessutom råder det 
delade meningar hur mikrobiell påväxt påverkar människors hälsa. I slutändan är det 
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byggherrens ansvar att konkretisera sina krav och fastställa vad han tycker är acceptabla 
nivåer.  

I BBR 2:31 anges allmänna råd gällande projektering och utförande, dessa har av Lars-Olof 
Nilsson i boken FUKT, Byggvägledning 9 sammanställts i ett antal punkter som visar hur 
råden kan tillämpas på fuktsäkerhet. 

• Byggherren bör anlita en fuktsakkunnig som stöd för att formulera sina krav på 
fuktsäkerhet och för att se till att projektering och utförande sker med tillgång till, och 
användande av, relevant fuktkompetens. 

• Fuktberäkningar måste genomföras med modeller som kan förutsäga fukttillstånd med 
tillräckligt liten osäkerhet, vilket inkluderar osäkerheten hos materialegenskaper och 
normala variationer i utförande, klimatpåfrestningar och andra fuktkällor. 

• Fuktsäkerhetsprojektering med beprövade lösningar kräver en omsorgsfull analys av 
att förutsättningarna i det aktuella fallet verkligen kan jämföras med förutsättningarna 
för den beprövade lösningen på ett relevant sätt. 

• Fuktsäkerhetsprojekteringen måste dokumenteras i en fuktsäkerhetsbeskrivning som 
förutom ritningar innehåller uppgifter om avgörande materialegenskaper, 
utförandekvalitet med toleranser och funktionskrav. 

• Eventuellt uppkomna eller av utföraren önskade avvikelser från projekterade lösningar 
och materialval måste värderas av den fuktsäkerhetsansvarige projektören.  

(Nilsson, 2007, s.16) 

Dessa råd är en tolkning av BBRs allmänna råd avseende projektering och utförande och 
Nilsson belyser vikten av att byggherren tillskaffar sig rätt kompetens för att kunna ange 
rimliga och korrekta krav. En förutsättning för att punkterna ovan efterlevs är att det i 
projektet finns personer med relevanta kunskaper i ämnet som dels kan ställa krav men också 
informera de som inte är insatta i ämnet. Det är även viktigt att en lämplig metod för 
verifiering används vilket möjliggör för byggherren att kontrollera att exempelvis en 
fuktsäkerhetsprojektering genomförts.  

Boverket har reviderat avsnitt 6:5 och målet med detta uppges i BvKU: 

”Målsättningen är att införa krav på högsta tillåtna fukttillstånd i material och i byggnadsdelar 
samt råd om ”fuktsäkerhetsprojektering”, fuktskydd under utförandeskedet och fuktskydd i 
våtrum” 

De nya regler som anges i BBR är 

• Råd om fuktsäkerhetsprojektering 

• Krav på 75% relativ fuktighet som högsta tillåtna fukttillstånd för material där annat 
värde inte är väl undersökt och dokumenterat.  
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I BBR definieras ett antal begrepp med avseende på fukt: 

6:511 Definitioner 
Fukttillstånd: Nivå på fuktförhållanden i ett material. Fukttillståndet för material kan 
beskrivas som fukthalt, fuktkvot, relativ fuktighet m.m. 

Kritiskt fukttillstånd: Fukttillstånd vid vilket ett materials avsedda egenskaper och funktion 
inte uppfylls. För mikrobiell påverkan är fukttillståndet kritiskt då tillväxt sker. Faktorer med 
betydelse för den biologiska tillväxten, t.ex. temperatur och varaktighet samt deras samverkan 
kan ingå i bestämningen av det kritiska fukttillståndet. 

Fuktsäkerhetsprojektering: Systematiska åtgärder i projekteringsskedet som syftar till att 
säkerställa att en byggnad inte får skador som direkt eller indirekt orsakas av fukt. I detta 
skede anges även de förutsättningar som gäller i produktions- och förvaltningsskedet för att 
säkerställa byggnadens fuktsäkerhet.(BvKU, 2010) 

6:53 Fuktsäkerhet 
”Byggnader ska utformas så att varken konstruktionen eller utrymmen i byggnaden kan 
skadas av fukt. Fukttillståndet i en byggnadsdel ska inte överskrida det högsta tillåtna 
fukttillståndet om det inte är orimligt med hänsyn till byggnadsdelens avsedda användning. 
Fukttillståndet ska beräknas utifrån de mest ogynnsamma förutsättningarna. (BvKU, 2010) 

Detta stycke klargör att det kan vara acceptabelt med en fuktnivå som överskrider det högsta 
tillåtna fukttillståndet vilket kan förenkla tillämpningen av texten.  

3.2 Problem med fuktskador 

För att beskriva varför fuktrelaterade skador uppstår beskrivs nedan ett antal viktiga begrepp. 

3.2.1 Fukttransport 
Fukttransport kan ske på antingen genom transport i ångfas eller vätskefas. En förekomst av 
fukttransport beror på en potentialskillnad, som kan vara en skillnad i exempelvis ångtryck, 
ånghalt, fukthalt eller temperatur. Nedan beskrivs de olika sätten för vätsketransport 
kortfattat. 

Transport i ångfas 
Diffusion är den strävan som vattenånga och andra gaser har att reducera 
koncentrationsskillnader i en inhomogen gasblandning. Generellt är ånghalten högre inomhus 
än utomhus vilket gör att inomhusluften diffunderar genom väggar och tak.  

Konvektion är fukttransport i ångfas som beror på skillnader i lufttryck (totaltryck). 
Totaltrycksskillnader uppstår exempelvis på grund av vindtryck, temperaturdifferens över 
byggnadsdelar och tryckskillnader skapade av ventilationssystem.  

Effusion och termodiffusion är en annan form av diffusion och har liten betydelse i 
byggnadstekniska tillämpningar. (Ak 2011) 

Transport i vätskefas 
Vattenövertryck uppstår när hela porsystemet (framförallt de största porerna) i ett material bli 
helt vätskefyllt och inträder framförallt för byggnadsmaterial under marknivå.  
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Kapillärsugning är en form av fukttransport i vätskefas där drivkraften är vattnets ytspänning 
och attraktionskrafterna mot porväggarna i materialet. Vilken kapillärsugande förmåga ett 
material har beror på hur poröst det är. Ett finporöst material har större kapillärsugande 
förmåga än ett grovporöst. Exempel där kapillärsugning förekommer är när slagregn träffar en 
fasad av exempelvis tegel, material som står i kontakt med grundvattennivån eller finporösa 
material i kontakt med grovporösa (Ak, 2011) 

3.2.2 Kondens 
Vilken relativ fuktighet luften har beror på ånghalten i luften i förhållande till 
mättnadsånghalten som avgörs av temperaturen. Den lägsta temperatur som fuktig luft kan ha 
utan att fukt fälls ut som kondens kallas för daggpunkten. Vid denna temperatur är den 
relativa fuktigheten 100%. Förutsättningen för att kondens ska uppstå är att det finns en yta 
som den fuktiga luften kondensera mot.  

När det gäller klimatskalet i en byggnad är det viktigt att den fuktiga inomhusluften aldrig 
tillåts vandra så långt ut i konstruktionen att den riskerar att kylas ned till sin 
daggpunktstemperatur. I äldre byggnader var detta inte något problem eftersom de var relativt 
dåligt isolerade samtidigt som de var otäta. Detta innebar att hela konstruktionen var 
tillräckligt varm och att kondens sällan uppstod. Dagens byggnader blir allt mer välisolerade 
vilket innebär att klimatskalets yttre delar är kalla under vinterhalvåret. Om fuktig 
inomhusluft når dessa delar finns risk för kondens, och i och med den låga temperaturen och 
begränsad ventilation i konstruktionen kan det ta tid för den kondenserade fukten att torka 
bort. Detta medför i sin tur risk för mikrobiell tillväxt i konstruktionen. För att säkerställa att 
detta inte sker skall ett ångtätt skikt placeras i klimatskalets varma del och fuktig luft 
ventileras istället ut genom byggnadens ventilationssystem. Det är även viktigt att 
genomföringar genom plastfolien utförs på ett korrekt sätt så att luftläckage genom dessa 
minimeras (Norges byggforskningsinstitutt 2004). 

3.2.3 Tryckförhållanden i byggnaden 
Som tidigare nämnts kan fukttransport ske till följd av differenser i totaltryck. Vilka 
tryckförhållanden som råder i en byggnad beror på vilken typ av ventilation man har och hur 
den är inställd. De tryckförhållanden som råder i byggnaden påverkar hur snabbt fukt 
transporteras ut ur byggnaden. I en byggnad som står i undertryck i förhållande till utomhus 
kommer en stor del av den fukt som produceras att forslas bort med hjälp av ventilationen. 
Fuktbelastningen mot klimatskalet blir således mindre i jämförelse med en byggnad där 
övertryck råder. Där kommer den fuktiga inomhusluften att pressas ut mot klimatskalet och 
om det finns otätheter kan luften tränga igenom dessa och kondensera längre ut i klimatskalets 
kallare delar (Norges byggforskningsinstitutt, 2004) 

 
3.2.4 Mögel och röta 
De nedbrytningsprocesser som ett material kan utsättas för kan indelas i abiotiska (icke 
levande) eller biotiska (levande varelser) processer och miljöfaktorer. En biotisk process eller 
miljöfaktor orsakas av levande varelser såsom bakterier, insekter eller svampar. I detta kapitel 
beskrivs de två typer av svampangrepp som kan angripa ett material. 

Mögelsvamp (missfärgande) 
Blånadssvampar missfärgar materialet (trä) i svarta, gröna och blå nyanser men bryter inte ner 
cellulosan, alltså påverkas inte materialets hållfasthet. Svamparna påverkar dock virkets 
struktur och ökar des kapillärsugande förmåga vilket kan medföra att materialet blir fuktigare 
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och därmed ökar risken för angrepp av rötsvampar. Impregnering av virke ger inte ett skydd 
mot blånadssvampar.  
 
Mögelsvampar växer på ytor där det finns näring och kan således växa på ett smutsigt 
oorganiskt material. Förekomsten av mögelsporer i luften medför att inga byggnadsmaterial 
kan anses vara helt säkra beträffande svampangrepp. Mögelsvampar påverkar inte materialets 
hållfasthet men kan avge en obehaglig lukt som påverkar människor välbefinnande. 
Impregnerat trä är beständigt mot mögelsvampar så länge den relativa fuktigheten understiger 
95%, vid högre fukthalt än så i kombination med rätt temperatur, tillgång till näring och under 
tillräckligt lång tid kan mögelsporer börja gro på ytan.  
 
Rötsvampar (nedbrytande) 
Rötsvampar är svampar som ger upphov till starkt försämrad hållfasthet hos materialet. För att 
röta ska uppstå krävs en fuktkvot på minst 30% vid en temperatur på 0 till 40 grader och 
under lång tid.  
 
Brunröta är den vanligaste formen av röta som bryter ned cellulosa men inte lignin. Äkta 
hussvamp är en typ av brunröta och är särskilt farlig eftersom den kan tillföra fukt till 
konstruktionen och på så sätt skapa de förutsättningar som behövs för att fortsätta växa.  
 
Andra typer av röta är Vitröta och Softrot, Vitrötan bryter ned både ligninet och cellulosan 
och har en vit färg. Softrot liknar Vitröta med angriper endast cellulosan och kan även bryta 
ned impregnerat virke.    
 
Svampars tillväxt 
Svampars tillväxt orsakas av att ett gynnsamt klimat (rätt temperatur, näringstillgång och 
fukttillstånd m.m.) för tillväxt pågår under tillräckligt lång tid. Tillväxten påbörjas genom att 
sporer som finns överallt i luften börjar gro på materialet och utvecklar hyfer, trådar som tar 
upp näring, hyferna bildar i sin tur ett nät som kallas mycel. Mycelet kan sedan utvecklas till 
sporbärande strukturer som tillför nya sporer till luften. (Johansson m.fl. 2005) 

3.2.5 Fuktmätning 
Fukt mäts oftast antingen som en fuktkvot eller en relativ fuktighet, dessa begrepp beskrivs 
närmare nedan. 

Fuktkvot beskriver den mängd vatten som en viss volym av ett material innehåller i 
förhållande till den torra vikten hos samma volym av materialet. Fuktkvoten mäts i homogena 
material som exempelvis trä, där en provbit vägs före och efter torkning. På så sätt får man 
veta hur mycket vatten som torkats bort och vikten på det borttorkade vattnet ställs i 
förhållande till vikten hos den torkade provbiten. 

Relativ fuktighet, RF, är ett mått på den mängd vattenånga som luften innehåller i förhållande 
till maximal mängd vattenånga som luften kan innehålla vid rådande temperatur. Relativ 
fuktighet mäter fuktmängden i materialets luftporsystem. (AK, 2011-04-27) 

3.2.6 Fukttillstånd 
Det råder ofta delade meningar om vilka fukttillstånd som är acceptabla för olika material. 
Sakkunniga på området har en åsikt och ofta har entreprenörer en helt annan som grundar sig 
på många års erfarenhet. I BBR står dock följande: 



11 

 

BBR 6:52 Högsta tillåtna fukttillstånd 
”Vid bestämning av högsta tillåtna fukttillstånd skall kritiska fukttillstånd användas varvid 
hänsyn tas till osäkerhet i beräkningsmodell, ingångsparametrar (t.ex. materialdata) eller 
mätmetoder.  

För material och materialytor, där mögel och bakterier kan växa skall väl undersökta och 
dokumenterade kritiska fukttillstånd användas. Vid bestämning av ett materials kritiska 
fukttillstånd skall hänsyn tas till eventuell nedsmutsning av materialet. Om det kritiska 
fukttillståndet för ett material inte är väl undersökt och dokumenterat skall en relativ fuktighet 
(RF() på 75% användas som kritiskt fukttillstånd. 

Allmänt råd 

Vid bestämning av kritiska fukttillstånd för ett material kan hänsyn behöva tas 
till 

- när tillväxt av mögel och bakterier börjar, 

- när oacceptabla kemiska och elektrokemiska reaktioner sker, 

- när oacceptabla fuktrörelser sker, 

- när transportprocesser för fukt, joner och andra vattenlösliga ämnen påverkas i 
oacceptabel omfattning, 

- förändringar av mekaniska egenskaper,  

- förändringar av termiska egenskaper, 

- angrepp av rötsvamp, 

- angrepp av virkesförstörande insekter. 

De kritiska fukttillstånden för olika material är inte i detalj kända. Uppgifter om 
kritiska fukttillstånd kan normalt fås av materialtillverkare eller importör”. 

 Enligt bestämmelsen ska ett högsta tillåtna fukttillstånd sättas som ett kritiskt fukttillstånd 
minskat med en säkerhetsmarginal. Vilken säkerhetsmarginal man väljer bör rimligen bero på 
vilka risker ett överskridande av det kritiska fukttillståndet innebär. (Nilsson, 2007) 

Sveriges provnings- och forskningsinstitut publicerade 2005 en kunskapssammanfattning 
gällande kritiska fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggnadsmaterial. I tabellen nedan 
sammanfattas SPs förslag på kritiska fukttillstånd för olika byggnadsmaterial. Dessa värden 
gäller för osmutsade material vid rumstemperatur.  
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Materialgrupp Kritiskt fukttillstånd [%RF] 
Smutsade material 75-80 
Trä och träbaserade material 75-80 
Gipsskivor med papp 80-85 
Mineralullsisolering 90-95 
Cellplastisolering (EPS) 90-95 
Betong 90-95 
(SP, 2005) 
 

3.2.7 Byggfukt 
Byggfukt är den mängd vatten som ett byggnadsmaterial måste avge för att komma i 
fuktjämvikt med omgivande luft och kan beräknas som den fukthalt materialet har då det 
byggs in minimerat med den fukthalt som materialet har då det står i fuktjämvikt med sin 
omgivning. Mängden byggfukt avgörs således av den fukthalt som luften som omger 
materialet har och utgörs alltså inte av ett exakt värde. Vilket fukthalt materialet har då det 
byggs in beror på vilken typ av material det är, samt hur det har behandlats innan det byggdes 
in. Fukt kan tillföras ett material vid tillverkning, lagring, transport och byggnadsproduktion. 
(Nevander och Elmarsson, 2008) 

Vilken fukthalt som exempelvis träprodukter har vid leverans till byggarbetsplatsen beror dels 
på vilken sorts trä det rör sig om men också vilka krav som byggherren eller entreprenören 
har ställt på tillverkaren. För att verifiera att kraven efterlevs är det viktigt att mätningar på 
fukttillstånd utförs på byggarbetsplatsen efter leverans. Om avvikelser uppstår är det 
fördelaktigt om rutiner för avvikelser finns upprättade, till exempel att träprodukter med högre 
fuktkvot än den begärda skall sändas tillbaka till tillverkaren och bytas ut mot nya med 
korrekt fukthalt. Vid lagring på byggarbetsplatsen kan fukt tillföras materialet om det inte 
skyddas från markfukt och regn och på så sätt kan fukthalten i materialet öka i förhållande till 
den nivå det hade vid leverans till arbetsplasten. Uppfuktning kan även ske efter att materialet 
har byggts in, till exempel vid otillräckligt väderskydd. En viktig parameter att beakta är 
också att alla byggnadsmaterial ska skyddas från nedsmutsning, en smutsig materialyta i 
kombination med för höga fukthalter innebär en risk för mögelpåväxt. För att minimera 
mängden tillförd fukt på byggarbetsplatsen är det viktigt med rutiner kring materialhantering, 
väderskydd, uttorkningsklimat och fuktmätning. Byggherren kan begära att fuktronder på 
byggarbetsplatsen ska utföras med jämna mellanrum för att kontrollera att arbetet med 
fuktsäkerhet fungerar och efterlevs. (Norling Mjörnell, 2007) 

3.2.8 Markfukt 
Markfukt är fukt som är bunden i jordmaterial eller spricksystem och tillförs marken genom 
nederbörd och grundvatten. Även om byggnadens grund placeras långt ovanför 
grundvattennivån kan grunden utsättas för markfukt från grundvattnet genom kapillärsugning 
vid finporiga jordarter. Fukt kan även avges från grundvattnet i form av vattenånga som stiger 
uppåt i marken.  

När det gäller grundläggning skall markens relativa fuktighet alltid beräknas till 100% vilket 
betyder att porösa material som kommer i kontakt med marken med tiden i stort sett kommer 
att uppnå samma fuktnivå. Även om det byggnadsmaterial som står i kontakt med marken i 
sig inte är fuktkänsligt kan det medföra problem genom att andra material längre upp i 
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konstruktionen (exempelvis träsyllar på betongplatta) fuktas upp och får mikrobiell påväxt. 
För att skydda byggnadsmaterialen mot markfukt krävs konstruktivt fuktskydd vilket varierar 
beroende på material och jordart (AK, 2011-05-25). Följande står i ByggaF om konstruktivt 
fuktskydd: 

- ”Mellan trä (eller andra fuktkänsliga material) och cementbaserade eller fuktiga 
material skall alltid heltäckande fuktspärr finnas alternativt erforderlig luftspalt.  

- Kapillärt sugande material får ej stå i kontakt med mindre sugande material om det 
medför risk för skada”. (Norling Mjörnell, 2007) 

  

3.3 Lägre energiförbrukning och större risk för fuktskador 

3.3.1 Nya energidirektiv 
 
I november 2008 presenterade EU-kommissionen ett förslag om att främja EU-ländernas 
energieffektivisering och utökad användning av förnybar energi. 2009 stod det nya direktivet 
om energiprestanda klart. Från och med år 2020 ska alla nyproducerade byggnader vara 
lågenergibyggnader. Vid en större renovering av en befintlig byggnad ställs i princip samma 
krav som för ett nybyggt hus, i den mån det är möjligt. Det nya energidirektivet kan komma 
att bli en del av svensk lag. Förslaget förväntas gå ut på remiss under 2011 och sedan återstår 
för riksdagen att besluta om direktivet i sin helhet eller delvis ska bli del av svensk lag. 
(Sveriges riksdag, 2010) 

Om en lagförändring genomförs kan det innebära att alla nyproducerade byggnader ska vara 
lågenergibyggnader. Detta skulle medföra att byggnaderna måste vara välisolerade och då 
ökar även kravet på täthet så att varm fuktig luft inte kan tränga ut i vägg- och 
takkonstruktionerna och orsaka fuktproblem. Således kommer det nya energidirektivet även 
att påverka hur arbetet med fuktsäkerhet hanteras i framtiden.  

3.3.2 Tilläggsisolering 
Tilläggsisolering kan utföras av olika anledningar. Det kan till exempel röra sig om minskade 
kostnader för uppvärmning, ett behagligare inomhusklimat, strävan att uppfylla de hårdare 
kraven på energiförbrukning eller en önskan om en mer miljövänlig byggnad. Att 
tilläggsisolera sin byggnad är ofta en lönande investering eftersom det oftast utgörs av en 
relativt enkel arbetsinsats. (Nevander Elmarsson, 2008) 

Värme stiger uppåt i byggnaden och att tilläggsisolera sitt vindsbjälklag kan sänka 
uppvärmningskostnaderna avsevärt. Beaktas bör dock att klimatet på vindsutrymmet 
förändras i samband med den ökade isoleringsmängden. Temperaturen på vinden kommer att 
sänkas vilket medför ökad risk för kondens (framförallt mot råsponten) och att en för hög 
relativ fuktighet uppnås under så stora delar av året att det medför risk för mögel och röta. Vid 
en tilläggsisolering av ett vindsbjälklag bör man kontrollera dess täthet, om läckage 
förekommer kan dessa medföra ett fukttillskott på vinden (i jämförelse med enbart uteluft) 
vilket kan innebära risk för en för hög relativ fuktighet. Man bör också se till att vindens 
ventilation är tillräcklig och kontrollera att ventilationsöppningar vid exempelvis takfoten inte 
täpps igen vid utförandet. 
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Vid tilläggsisolering av ytterväggar ändras fuktförhållandena i väggen beroende på hur 
isoleringen utförs. Vid utvändig tilläggsisolering med cellplast eller mineralull som placeras 
på väggens utsida blir den befintliga väggkonstruktionen varmare. En varmare konstruktion 
medför att fuktförhållandena förbättras och i de allra flesta fall fungerar en utvändig 
tilläggsisolering väl.  

Ytterväggskonstruktioner som består av exempelvis en hålmur kan tilläggsisoleras genom att 
isolering av exempelvis karbamidcellplast, lös mineralull eller cellplastkulor tillförs 
utrymmet. Således blir väggens utsida kallare och tidigare utförda tilläggsisolering enligt 
denna princip har visat sig fungera. En faktor att beakta är dock att det kan vara svårt att 
utföra en jämnt fördelad tilläggsisolering på detta sätt, utrymmen under fönster kan till 
exempel vara svåra att nå.  

Invändig tilläggsisolering kan utföras där det innebär en mindre arbetsinsats än utvändig 
isolering, exempelvis vid källarväggar under jord. Ett sådant utförande innebär att väggens 
utsida blir kallare vilket innebär en högre medelfukthalt. Det rekommenderas att 
tilläggsisoleringen på insidan bör utföras med en ångspärr eftersom väggens förmåga till 
vattengenomsläpplighet sällan är känd. Detaljer såsom fönstersmygar och eldosor bör beaktas 
så att dessa inte utsätts för så låga temperaturer att risk för kondens uppstår. (Nevander och 
Elmarsson, 2008)                                                                                                         

3.3.3 Förändrad användning av byggnader 
Under en byggnads livsländ kommer parametrar som påverkar byggnadens fuktförhållande att 
förändras. Nedan beskrivs ett antal åtgärder som kan medföra högre fuktbelastning för hela 
eller delar av byggnaden: 

- Förändrad verksamhet. Om en lokal eller byggnad som använts för aktiviteter som ger 
ett lågt fukttillskott byggs om för att inrymma verksamheter med höga fukttillskott 
(fysiska aktiviteter, matlagning vattenaktiviteter etc) måste dessa beaktas och 
byggnadens olika konstruktioner och ventilation måste kontrolleras så att de klarar av 
den nya fuktbelastningen.  

- Byte av uppvärmningssystem. Om en byggnad med uteluftventilerad vind och 
krypgrund tidigare värmts upp med vedeldning har värme tillförts både vinds- och 
grundsutrymmet via skorstenen. Vid byte till exempelvis fjärrvärme och ett 
vattenburet system endast på bostadsytan minskar temperaturen på vinden och i 
grunden vilket kan medföra risk för fuktrelaterade skador.  

- Nya installationer. När byggnadens användning förändras kan elinstallationer och 
andra installationer behöva dras om vilket kan medföra att ett stort antal 
genomföringar i fuktspärren i byggnadens klimatskal erfordras. Detta kan leda till 
läckage av varm och fuktig luft som kan orsaka fuktrelaterade skador längre ut i 
konstruktionen där temperaturen är lägre och luften kan kondensera.  

 
3.4 Riskkonstruktioner 

3.4.1 Riskkonstruktioner vid nybyggnad 
Vilka delar av en byggnad som är kritiska ur fuktsynpunkt kan vara svårt att precisera då ett 
stort antal faktorer (noggrannhet vid projektering, projektörens kunskaper, val av material, 
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detaljnivå på ritning, entreprenörens kunskaper osv.) påverkar hur stor risken för en potentiell 
fuktskada är. Nedan nämns ett antal konstruktioner som kan anses vara kritiska eftersom 
fuktskador har uppstått vid ett stort antal tillfällen i sådana konstruktioner. Generella råd för 
fuktsäker projektering av dessa anges.  

Krypgrund 

En krypgrund kan utsättas för flera olika fuktkällor i form av byggfukt, markfukt och luftfukt. 
För att minimera riskerna för fuktskador är det viktigt att ta hänsyn till de fuktkällor som 
grunden utsätts för och vidta åtgärder för att minimera mängden tillförd fukt. För att undvika 
markfukt (ytvatten, diffusion och kapillärsugning) i krypgrunden kan ett heltäckande 
avdunstningsskydd eller markisolering användas, dränering kan även vara erforderligt. Det 
kan vara behjälpligt att utreda vilket klimat som kommer att råda i grunden under 
sommarhalvåret då varm och fuktig luft tränger in och eventuellt kyls ned till temperaturer 
under daggpunkten eftersom marken i grunden är relativt kall. Genom att isolera marken ökar 
temperaturen i grunden vilket minskar riskerna för kondens under sommaren. Om 
krypgrunden står i kontakt med konstruktioner av betong kommer fukt att tillföras grunden då 
betongen torkar ut, detta bör beaktas om byggnaden utförs med krypgrund. Material som 
utsätts för den fuktiga luften i grunden bör väljas med hänsyn till mögelrisken, sådana 
material kan exempelvis vara träbaserade produkter som används till syllar och blindbotten. 
(Norling Mjörnell 2007) 

Platta på mark och golvbeläggning 

En platta på mark utsätts precis som krypgrunden för markfukt vilket kan innebära att 
betongen suger upp fukt från marken. Med anledning av detta bör betongen skyddas mot 
markfukt genom ett kapillärbrytande skikt samt värmeisolering. Betongen innehåller mycket 
fukt även när den anses vara tillräckligt torr för att golvbeläggningen ska kunna läggas. 
Betongen avger fukt till sin omgivning och det är viktigt att detta beaktas så att organiska 
material eller limmer, avjämning och spackel som kan avge elak lukt om de står i kontakt med 
betongen och uppfuktas. Om plattan utförs med golvvärme är det viktigt att kontrollera vilken 
inverkan värmen från slingorna har på betongen och dess uttorkning. Alla 
övergolvskonstruktiner riskerar att komma upp i för höga fukthalter när betongen avger fukt 
och detta måste beaktas. Betongprover bör tas från plattan för att garantera att för höga 
fukthalter inte uppnås vid tiden för golvbeläggningen, vilka fukthalter som är kritiska för 
respektive golvbeläggningsmaterial återfinns exempelvis i hus AMA. (Norling Mjörnell 2007, 
Svensk byggtjänst 2009) 

Ytterväggar ovan mark 

Oavsett vilken ytterväggskonstruktion som valts ska hänsyn tas till fukttillförsel från 
inomhusluften genom diffusion och konvektion. Detta kan göras exempelvis genom att en 
ångspärr placeras i väggen och att byggnaden på så sätt uppnår erforderlig lufttäthet. En 
yttervägg kommer att tillföras fukt utvändigt i form av nederbörd och åtgärder bör vidtas så 
att fukten hindras från att tränga för långt in i väggen. Den fukt som tränger in måste även ha 
möjlighet att torka ut, detta möjliggörs exempelvis genom en luftspalt. Möjlighet till kapillär 
fuktvandring utifrån och inåt i väggen bör motverkas, även i detta fall är det viktigt att 
luftspalten utförs på ett korrekt sätt. Fuktkänsligt material såsom träbaserade skivor får inte 
placeras mellan två diffusionstäta skikt. Väggkonstruktionen ska skyddas mot byggfukt och 
exempelvis syllar ska inte placeras direkt mot betongplatta utan ett ångtätt material mellan. 
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Köldbryggor i ytterväggar bör undvikas eftersom de medför en temperatursänkning vilket kan 
medföra att väggen kyls ned lokalt och kondens kan uppstå (Norling mjörnell 2007). 

Källarytterväggar 

Källarväggar ska skyddas mot markfukt i form av ytvatten, vattentryck, diffusion och 
kapillärsugning och ska dräneras om behov föreligger. Källarytterväggar ska konstrueras så 
att byggfukten kan torka ut utan att orsaka skador i väggen eller i andra intilliggande material, 
eventuell inverkan på uttorkningen av värme från golvvärme måste beaktas. Termisk isolering 
bör placeras på väggens utsida. Hänsyn måste tas till att fuktdiffusion inifrån kan orsaka 
skador i väggen (Norling Mjörnell 2007). 

Fönster 

Vid fönster precis som vid andra anslutningar är det angeläget att utföra en noggrann 
projektering för att undvika fel vid utförandet som kan riskera skador orsakade av fukt. Inga 
fuktkänsliga material bör användas i smyg och fönsterbänk och läckage och kondens vid 
fönsterkarmen ska förhindras. Kallras och invändig kondens bör undvikas för att undvika 
fuktrisker (Norling Mjörnell 2007). 

Våtrum 

I våtrum bör godkända tätskiktsystem enligt GVK, MVK eller PER användas, extra 
noggrannhet bör iakttagas vid genomföringar i tätskikt exempelvis vid golvbrunnen. Om 
våtrummet ska innehålla vattenhanterade maskiner såsom tvättmaskin skall tätskiktet vikas 
upp mot väggar och rörgenomföringar. Ytskiktsmaterial och val av fogar i våtrum bör väljas 
utifrån deras mögelresistenta egenskaper för att förhindra mögelpåväxt på ytor och fogar. 
Dusch och badkar ska helst inte placeras mot ytterväggar där fukt kan tränga in bakom det 
inre tätskiktet (våtrummets) och bil instängt mellan detta och det yttre (ytterväggens) utan 
möjlighet att torka ut (Norling Mjörnell 2007). 

Vindar 

Om byggnaden utförs med vind bör luftfuktigheten under hela året för den aktuella platsen 
undersökas för att utreda eventuellt behov av ventilationsanordningar. Material bör väljas med 
hänsyn till dess resistens mot mögelpåväxt och detta gäller framförallt material till 
undertakskonstruktionen. Risk för fukttillskott inifrån i form av fuktdiffusion eller 
fuktkonvektion vid otätheter och genomföringar bör undersökas och undvikas. Utifrån finns 
risk för inläckande vatten och indrivning av yrsnö, konstruktioner bör väljas med hänsyn till 
detta. Om takkonstruktionen innehåller två diffusionstäta skikt får inga fuktkänsliga material 
placeras mellan dessa, detta gäller exempelvis träfiberskivor och gipsskivor. Köldbryggor bör 
undvikas i yttertakskonstruktionen då det annars kan leda till en lokal temperatursänkning på 
yttertakets insida med för hög relativ fuktighet och risk för fuktskador som följd. Om 
vindsbjälklaget utförs av betong, eller om vinden på annat sätt står i kontakt med material 
innehållande stor mängd byggfukt måste intilliggande material skyddas så att dessa inte tillåts 
blir för fuktiga (Norling Mjörnell 2007) 
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Tak 

Risker vid låglutande tak, invändiga brunnar och terassbjälklag bör beaktas, om någon av 
dessa konstruktioner ändå väljs är det av stor vikt att dessa utförs på ett korrekt sätt. Detaljer 
såsom takfot, plåtarbeten och takavvattning bör projekteras noggrant så att fel undviks i 
byggskedet (Norling Mjörnell 2007).    

3.4.2 Riskkonstruktioner vid ombyggnation 

Vilka konstruktioner som bör beaktas ur fuktsynpunkt vid ombyggnation beror på byggnadens 
ålder och de konstruktionslösningar som användes vid tiden för byggnadens upprättande. Om 
byggnaden är gammal kan den ha restaurerats vid ett flertal tillfällen och dess 
användningsområde kan har förändrats, detta är faktorer som bör beaktas vid en 
ombyggnation. I ByggaF anges en metod för fuktinventering av befintlig byggnad och där 
nämns följande riskkonstruktioner: 

- Krypgrunder 

- Platta på mark med ovanpåliggande isolering 

- Motfyllda väggar 

- Ventilerade väggar 

- Detaljlösningar på yttertak, terrasser och fasader (plåtdetaljer, anslutningar m.m)  

- golv och väggar vid våtenheter (påväxt på ytor, täthet vid genomföringar, 
golvbrunnars anslutning, ventilation m.m.) 

- vattenförande rör 

(Norling Mjörnell 2007) 

Om byggnadens utgörs av en eller flera av dessa riskkkonstruktioner bör deras skick 
undersökas med hjälp av okulärbesiktningar, provtagningar, mätningar eller andra erforderliga 
undersökningsmetoder. 
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4. Genomförandet 

4.1 Bakgrundsinsamling 

Inför granskningen av projekten har en litteraturstudie genomförts för att få information om 
vilka konstruktioner som är kritiska ur fuktsynpunkt samt hur de bör beaktas under hela 
byggprocessen. I den litteratur som använts finns en enighet gällande de konstruktioner som 
bör beaktas ur fuktsynpunkt. En generell beskrivning av dessa återfinns i det tredje kapitlet i 
denna rapport. Vid granskning av konstruktionslösningar och ritningar har framförallt 
Fukthandboken använts som jämförelse. I rapporten ByggaF Metod för fuktsäker byggprocess 
finns råd och hjälpmedel som är applicerbara för alla nybyggnationer och en del information 
finns gällande vilka fuktsäkerhetsåtgärder som bör vidtas vid ombyggnationer. Den har 
använts främst vid granskning av projekteringsanvisningar och de från byggherren ställda 
kraven gällande fuktsäkerhet.  

4.2 Urval av projekt 

För att undersöka hur arbetet med fuktsäkerhet tidigare har fortlöpt valdes ett antal projekt för 
granskning. Målet var i inledningsskedet inte att granska en stor mängd projekt, utan vikten 
lades vid att göra en kvalitativ utvärdering av hur arbetet med att motverka fel och skador 
orsakade av fukt har fungerat.  

Det första projektet, gamla saluhallen, valdes ut eftersom det stod under renovering vid tiden 
för examensarbetets genomförande och eftersom en fuktskada hade upptäckts på 
vindsbjälklaget. Det var aktuellt både ur ett tidsperspektiv men även eftersom anledningen till 
den upptäckta skadan var en tilläggsisolering, vilket är en vanlig åtgärd för att minska en 
byggnads energiförbrukning, och fler tilläggsisoleringar kommer att ske framöver på andra 
byggnader som ägs av Karlstad kommun. Av denna anledning var det intressant att utreda 
varför skadan hade uppstått och hur den hade kunnat undvikas, vilket kunde resultera i viktiga 
slutsatser inför framtida projekt. 

Det andra projektet som valdes ut för granskning var ett badhus som även det stod under 
ombyggnation vid tiden för upprättandet av detta examensarbete. Ur fuktsynpunkt är badhuset 
högaktuellt eftersom konstruktionen utsätts för fuktnivåer i inomhusluften som bara uppstår i 
så pass varma och fuktiga miljöer. I ett badhus finns en lång rad fuktkritiska moment, som 
exempel kan nämnas själva bassängernas konstruktion, användandet av duschar och 
bastuanläggningar samt den varma fuktiga luften med högt innehåll av vattenånga som stiger 
mot byggnadens högre belägna konstruktionsdelar (väggarnas övre del samt taket). 

Det sista projektet som granskats, projekt äldreboendet Zakrisdal, valdes eftersom det vid 
tiden för examensarbetets påbörjande var i stort sett färdigställt. Därmed fanns en möjligt att 
granska de projekteringsanvisningar som funnits och hur de efterlevts i projektering och 
produktion.  

Nedan beskrivs resultatet av den granskning som genomförts. Då ett stort antal dokument 
hanterats vid undersökningen har endast de som varit mest relevanta ur fuktsynpunkt 
beskrivits närmare. 
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4.3 Projekt Saluhallen 

4.3.1 Bakgrund 
Saluhallen byggdes 1909 och ägs idag av Karlstad kommun och förvaltas av Teknik- och 
fastighetsförvaltningen. Saluhallen genomgick en ombyggnation år 1996 då man byggde ett 
vindsbjälklag vilket innebar att saluhallens tidigare innertak som stått i kontakt med den 
varma luften i saluhallen nu utsattes för det kalla klimatet på vinden. Man isolerade 
vindsbjälklaget med 500mm lösull för att minska uppvärmningskostnaderna. Sedan 
ombyggnationen har lokalen bland annat använts som skolbespisning. 

I dagsläget byggs Saluhallen om för att husera bland annat gymnasieskolans 
restaurangutbildning. Projektet valdes ut för vidare granskning eftersom mögel på vinden 
hade upptäckts några månader innan examensarbetets utförande och var på så sätt aktuellt. 
Vid granskning av detta projekt lades fokus på vinden. 

 

Figur 2: Sektionsritning, översikt över byggnaden 

4.3.2 Konstruktionslösningar 
Stomme 
Byggnadens stomme utgörs av en bärande stålkonstruktion med bågformade takstolar i stål 
som bär upp träreglar av dimension 45x170 mm som för ner lasterna från taket. På träreglarna 
ligger råspont och ovanpå det takbeläggning av papp. 

Vindsbjälklaget 
I byggnadens originalskick fanns ingen vind utan den invändiga takhöjden uppgick till 
yttertakets insida. Yttertaket utgjordes då, precis som idag av en invändig masonitskiva spikad 
på invändig råspont, 170 mm luftspalt och utvändig råspont. Takbeläggningen som bestod av 
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ett plåttak byttes vid renoveringen 1996 till ett papptak. Klimatet på vinden kan efter 
ombyggnationen 1996 likställas vid utomhusklimat vilket är vanligt på så kallade kalla vindar. 
Enligt fuktsäkerhetspraxis skall sådana vindar ha god ventilation med ett tätt vindsbjälklag 
(Nevander, Elmarsson 2008). På så sätt får luften på vinden samma fuktinnehåll och i stort 
sett samma temperatur som utomhus. Vindsutrymmets gavelväggar utgörs av en konstruktion 
i stål och glas som är helt oisolerad.  

 

Figur 3: Yttertakets konstruktion 

 

 

Figur 4: Vindsbjälklaget 

 

När byggnaden på nytt började renoveras 2010 upptäcktes mögellukt på vindsbjälklaget. En 
del av den skiva och spont som satt på yttertakets insida revs ner och då visade det sig att den 
utvändiga råsponten var utsatt för svartmögel. Företaget Skadeteknik som arbetar med 



21 

 

sanering och skador utförde mätningar på vinden och där upptäcktes oacceptabla fuktkvoter i 
råsponten på ett flertal ställen. En konstruktör besökte platsen och undersökte de mögelutsatta 
byggnadsdelarna och konstaterade att deras bärförmåga inte var påverkad av mögelangreppet. 
Man beslutade därför att behålla den befintliga råsponten så länge (framför allt av ekonomiska 
skäl, ett utbyte av råspont och takbeläggning skulle öka renoveringskostnaderna med flera 
miljoner). I och med att invändig skiva och spont revs ned har den yttre råsponten fått 
möjlighet att torka upp och förefaller i dagsläget vara torr. Svartmöglet kvarstår dock och 
vilka tryckförhållanden som råder mellan vind och övriga byggnaden är okända. Om det är 
undertryck i de utrymmen där människor vistas kan mögelsporer från vinden transporteras ner 
i byggnaden. Man har i nuläget inte gjort några ytterligare undersökningar gällande 
vindsbjälklagets täthet och därför är det svårt att göra några antaganden beträffande 
vindsbjälklagets framtid, och om nya problem med fukt kommer att uppstå.  

4.3.3 Fuktproblematik 
Påvisade fel 
Mögelpåväxt i form av svartmögel har påträffats på en omfattande del av råsponten. Vid 
mätningar uppgick fuktkvoten på vissa delar av råsponten till 40%, och vid vindsluckan så 
mycket som 70%. Fuktkvoter över 20% medför en stor risk för tillväxt av mögelsvamp vid för 
tillväxt gynnsam temperatur (Nevander, Elmarsson 2008).   

Orsaker 
Eftersom den invändiga takbeklädnaden på vinden inte var mögelutsatt kan man anta att 
mögelpåväxten på råsponten beror på ett antal faktorer. 

Råsponten har förmodligen varit kallare än insidan på yttertaket på grund av att den ligger 
längre ut i konstruktionen. Man finner även att råsponten på byggnadens norra sida är mer 
mögelutsatt än den södra, vilket beror på större soluppvärmning på den södra sidan vilket 
medför ett bättre torkklimat. Nattutstrålning från taket gör även att det får en lägre temperatur 
vilket påverkar den yttre råsponten i större grad än det underliggande innertaket på vinden.  

Fuktig luft har trängt igenom den invändiga beklädnaden på vindstaket och har kondenserat 
mot den kalla råsponten. Eftersom det tidigare innertaket har lämnats kvar skapas en 170 mm 
bred spalt som är helt oventilerad. Den fukt som nått råsponten har på så vis haft svårt att 
torka ut och därmed har en gynnsam miljö för mögel bildats. Den fukt som kondenserat mot 
vindens innertak har inte medfört någon mögelpåväxt, detta beror troligen på att 
vindsutrymmet är ventilerat till skillnad från utrymmet mellan den invändiga och utvändiga 
råsponten. Yttertaket kan i viss mån betraktas som ett parallelltak med skillnaden att 
luftspalten inte är ventilerad, för att undvika fuktskador i en sådan konstruktion är att ingen 
fukt tillåts stängas in i konstruktionen och att eventuell fukt som tränger in kan ventileras ut.    

Vindbjälklaget som byggdes år 1996 är uppfört med 500 mm lösull ovanpå en ångtät 
plastfolie. Om plastfolien uppfyller sin funktion i dagsläget efter ett stort antal genomföringar 
är dock svårt att avgöra, likaså är det svårt att fastställa huruvida tätskiktet är korrekt utfört. 
Luftläckage vid genomföringar eller skarvar medför ett fukttillskott på vinden jämfört med 
enbart uteluft och en stor mängd fukt kan tillföras vindsutrymmet även om hålet i plastfolien 
är litet. För att fastställa läckaget till vinden måste fukttillskottet i lokalen bestämmas. Genom 
att undersöka med värmekamera kan läckage upptäckas, och genom att kontrollera 
tryckförhållanden och temperaturskillnader kan den ungefärliga fuktmängd som tillförs 
vinden fastställas. Teknik- och fastighetsförvaltningen har beslutat att behålla vindsbjälklaget 
i befintligt skick så länge, och har inte gjort någon utredning av dess täthet. Risken med detta 
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beslut är att eventuella läckage inte åtgärdas och därmed kvarstår problemet med ett 
fukttillskott på vindsutrymmet. För att minimera riskerna för framtida fuktskador bör 
fuktbelastningen i lokalerna utredas, tätskiktet bör undersökas och eventuellt bytas ut, en 
fuktdimensionering bör även göras för att utreda huruvida vindsbjälklagets konstruktion 
behöver ändras. Ingemar Samuelsson skriver ”Om orsaken inte blir känd kan heller inte 
åtgärd föreslås” (Samuelsson, 2002). Vidare föreslår Samuelsson en arbetsgång för 
skadeutredning i samband med fuktproblem som kan sammanfattas enligt följande: 

- Skadetypen bestäms 
- Dokumentation före utredning 
- Tänkbara skadeorsaker formuleras 
- Mätning på plats, temperatur, RF, fuktkvot och tryckskillnader. 
- Provtagning, mäter mikrobiologisk påväxt, emissioner och VOC. 
- Beräkningar av förväntade fuktförhållanden i olika delar 
- Analys av mätvärden, visar om skada föreligger och orsaken till skadan. 
- Sannolik skadeorsak bestäms 
- Diskussion om tänkbara åtgärder 
- Förslag till åtgärd 
- All information sammanställs i en rapport  
 

En del av de fuktskador som påträffats på råsponten har kunnat härröras till läckage i 
takbeläggningen. I detta fall har det varit relativt enkelt att följa den korrekta arbetsgången för 
utredning och åtgärd av fuktskada, eftersom det rörde sig om så höga fuktkvoter att man 
förstod att de orsakats av ett läckage. Detta var fallet i träreglar vid vindsluckan där man 
uppmätte 70% fuktkvot. De skadade delarna har bytts ut och man har åtgärdat läckaget som 
berodde på otätheter i takbeläggningen.   

 
Åtgärder 
I mätprotokollet som Skadeteknik upprättat efter att ha uppmätt fuktkvoter på vindsutrymmet 
står följande: 

”Rekommenderar att riva ner innertaket så att det blir luftcirkulation mot taket. Då får man 
också koll på hur illa taket har skadats. Sedan kan man behandla råsponten med MVOC som 
stoppar processen istället för att riva råsponten innan man eventuellt torkar lite.” 
(Skadeteknik, 2011) 

I samråd med konstruktörer och företaget Skadeteknik som utfört fuktmätningar på vinden har 
man kommit fram till att preliminärt inte byta ut råsponten, den kommer istället att få torka ut 
och möglet kommer eventuellt att bekämpas med MVOC. VOC står för Volatile Organic 
Compounds och är de flyktiga kolväten som bildas genom mikroorganismers 
ämnesomsättning när de växer, ämnesgruppen är stor och utgörs exempelvis av alkohol som 
är en typ av flyktiga kolväten. Bekämpning med MVOC (eller likvärdigt) innebär att möglet 
dör, men en förutsättning för att nya problem ej ska uppstå är att orsakerna till de nu 
upptäckta skadorna undersöks. Om gynnsamt klimat för mögelpåväxt kvarstår medför det att 
råsponten har lättare för att angripas av mögel eftersom tidigare påväxt minskar materialets 
motståndskraft. Den konstruktör som har undersökt vinden har konstaterat att råspontens 
bärförmåga inte är påverkad, dvs det rör sig inte om rötskador.   
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4.3.4 Analys och slutsatser 
Idag finns på förvaltningen inga särskilda rutiner för hur fuktkritiska konstruktioner ska följas 
upp under förvaltningsskedet. I framtiden kommer det att vara viktigt med samarbete mellan 
projektörer -entreprenörer och de som ska förvalta. Förvaltaren behöver veta vilka 
konstruktionsdelar som är kritiska ur fuktsynpunkt så att dessa kan undersökas till exempel i 
samband med driftsronder. Ventilerade vindar betraktas som en riskkonstruktion och i ett 
långsiktigt fuktsäkerhetsarbete bör dessa beaktas under alla skeden i byggprocessen. 
Byggnadens fuktskydd bör kontrolleras med jämna mellanrum i en obligatorisk 
fuktskyddskontroll, motsvarande OVK (obligatorisk ventilationskontroll) för byggnadens 
ventilationssystem (Nilsson 2007). 

Enligt metoden ByggaF bör en fuktinventering alltid föregå en ombyggnad och kan sedan 
användas vid fuktkontroll under förvaltningsskedet för att identifiera risker med avseende på 
fukt. I en invändig fuktinventering ingår bland annat följande  

- ”Granskning av ritningar för identifiering av riskkonstruktioner”. (Som exempel på 
dessa nämns bland annat ventilerade vindar och detaljlösningar på yttertak.) 

- ”Mätningar och provtagningar i sådana konstruktioner som från ritningar och 
iakttagelser på plats identifierats som riskkonstruktioner. 

- Fuktmätningar och luktnoteringar i grunder och på vindar. Om avvikelser noteras bör 
prov för mikrobiologisk analys utföras”.  

- Mätning av tryckskillnad över klimatskalet för att bedöma risk för konvektionsskador i 
konstruktioner. Uppgiften är även viktig inför bedömning av luktspridning från 
konstruktioner i det fall att tryckbilden ändras i samband med ombyggnad”. 

(Norling Mjörnell, 2007, Bilaga 19) 

När det gäller utvändig fuktinventering nämns följande 

- . ”Takets kondition och funktion att leda bort vatten från byggnaden undersöks. Bland 
annat undersöks tätskiktets kondition, sprickor, genomföringar, plåtarbeten, infästningar, 
materialförändringar, förekomst av vattenansamlingar och skräpsamlingar” 

(Norling Mjörnell, 2007, Bilaga 19) 

I övrigt belyses vikten av att mäta fukttillskottet i inomhusluften, tryckförhållanden i 
byggnaden och bedöma ventilation och lufttäthet.  

Genom att byggherren utför eller låter en fuktspecialist genomföra en fuktinventering kan 
krav och åtgärdsförslag anpassas efter byggnadens förutsättningar. I byggherrens 
fuktsäkerhetsbeskrivning kan krav sedan ställas på att de åtgärder och krav som redovisas till 
följd av en fuktinventering skall uppfyllas. (Elmlund 2011)  

Drift 
När det gäller takbeläggningen står följande i de drift- och underhållsinstruktioner som AB 
Tätskiksgarantier i Norden överlämnat till förvaltaren. 

”Kontroll och rengöring av takytor bör ske minst två gånger per år och lämpligen förläggas 
till vår och höst. Rengöring av ränndalar och brunnar är av stor vikt för tacktäckningens 
långvariga bestånd och säkerhet mot läckage. 
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Kontrollera extra detaljer såsom: 

- Anslutningar till takbrunnar 
- Uppdragningar 
- Hörn 
- Stosar 
- Anslutning till plåtdetaljer” (PEAB, 1997) 

 

Man kan konstatera att tillräckliga kontroller av ovan nämnda detaljer inte har utförts, när den 
nu pågående ombyggnationen påbörjades upptäckte man snabbt ett antal läckage endast 
genom okulär besiktning och genom att känna på underliggande trä som var väldigt fuktigt.  

Teknik- och fastighetsförvaltningen överlåter ansvaret förr drift till Karlstad kommuns 
driftavdelning där ett avtal skrivs mellan parterna för att tydliggöra ansvarsfördelningen. I 
driftavtalet finns de tekniska arbetsuppgifter som ska genomföras beskrivna. För kallvindar 
anges att tillsyn skall ske en gång varje år samt att allvarliga brister skall rapporteras. 
Beträffande takbeläggningen och dess tätskikt finns skötselråd och funktionskrav angivna, 
tillsyn och skötsel (bortförsel av skräp m.m.) skall ske en gång per år. Även skorstenar, 
takhuvar, takluckor osv. skall överses en gång årligen. I beskrivningen över administrativa 
arbetsuppgifter står det att entreprenören (Driftsavdelningen) ska föra driftjournaler i tekniska 
centraler. När det gäller ansvarsfördelningen avseende drift är det förvaltningsenheten som 
ansvarar för att driften utförs på ett korrekt sätt, och driftavdelningen upphandlas för att utföra 
detta. I dagsläget har förvaltningsenheten dock inte tillgång till protokoll för genomförda 
besiktningar och kontroller vilket försvårar verifiering av att arbetet utförs enligt avtal.  

Jämförelse projekt Saluhallen – ByggaF 
I ByggaF (Norling Mjörnell 2007) anges en metod för fuktinventering inför ombyggnad. 
Nedan nämns ett antal punkter som skall utföras enligt denna metod och dessa jämförs med 
vad som utförts vid projekt Saluhallen.  

”Granskning av ritningar för identifiering av riskkonstruktioner” 

Detta har inte gjorts och ingen sådan information har förts vidare från de som projekterat till 
entreprenör och förvaltare. Eftersom alla aktörer inom byggbranschen inte kan förväntas vara 
insatta i fuktsäkerhet är det viktigt att en person med rätt kunskap kan föra informationen 
vidare. Däremot finns kontroll av vindsutrymme och tak angivet i driftavtalet, men det står 
inte angivet att dessa är riskkonstruktioner. Risken med att inte ange specifika krav för 
kontroll av fuktkritiska delar av byggnaden är att de faller bort i mängden av andra kontroller 
som ska utföras.  

”Mätningar och provtagningar i sådana konstruktioner som från ritningar och 
iakttagelser på plats identifierats som riskkonstruktioner”. 

Detta har man följaktligen inte gjort. Om de fuktkritiska konstruktionerna tidigt hade 
identifierats och om informationen hade förts vidare till förvaltare hade fuktskadorna troligen 
upptäckts i ett tidigare skede och man hade kunnat undvika mögelskador. ’ 

”Fuktmätningar och luktnoteringar i grunder och på vindar. Om avvikelser noteras bör 
prov för mikrobiologisk analys utföras 
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Detta gjordes först vid ombyggnationen som påbörjades 2010, alltså 14 år efter att vinden 
byggdes. Troligen hade möglet uppstått långt tidigare än så. När man vid ombyggnationen 
som startade förra året gick upp på vinden kändes en tydlig doft av mögel. Man kan fråga sig 
varför den inte upptäckts tidigare. Fuktmätningar utfördes för första gången sedan 
ombyggnationen den tredje februari i år. 

”Mätning av tryckskillnad över klimatskalet för att bedöma risk för konvektionsskador 
i konstruktioner. Uppgiften är även viktig inför bedömning av luktspridning från 
konstruktioner i det fall att tryckbilden ändras i samband med ombyggnad” 

Några tryckmätningar har inte utförts, varken vid ombyggnationen 1996 eller i samband med 
den nu pågående renoveringen. Anledningen till detta är att man hävdar att det är svårt att 
provtrycka en så stor lokal. Därför är det svårt att bedöma om det finns risk att lukt från 
möglet på vinden kan spridas till övriga byggnaden.  

”Takets kondition och funktion att leda bort vatten från byggnaden undersöks. Bland 
annat undersöks tätskiktets kondition, sprickor, genomföringar, plåtarbeten, 
infästningar, materialförändringar, förekomst av vattenansamlingar och 
skräpsamlingar” 

Om dessa undersökningar utförts i tillräcklig omfattning är svårt att avgöra, men de läckage 
som fanns borde rimligen ha upptäckts vid en noggrann undersökning av vindsbjälklaget. Vid 
vindsluckan var träet väldigt uppfuktat enligt platschefen på bygget och det hade man kunnat 
upptäcka enbart genom att känna på träet. Det fanns även andra mindre läckage på taket.  

”Vindars kondition och funktion undersöks med avseende på utifrån och/eller inifrån 
kommande fukt. Bland annat undersöks förekomst av lukter, missfärgningar, 
skadeinsekter och tecken på indrivning av snö”. 

När ombyggnationen påbörjades upptäcktes mögellukt på vinden, dock inte vid ett besök då 
man specifikt ämnade kontrollera vinden ur fuktsynpunkt. Man har sedan tagit ner innertaket 
och undersökt de missfärgningar som finns på den yttre råsponten. Ett antal läckage i 
takbeläggningen har upptäckts och åtgärdats, däremot har ingen undersökning av eventuell 
inifrån byggnaden kommande fukt. 

Fuktberäkningar hade visserligen kunnat genomföras inför ombyggnationen 1996 men de 
hade visat på för höga fuktvärden på råsponten vilket är helt normalt för en uteluftsventilerad 
vind. Det avgörande är att fukt inte får stängas in och att erforderlig ventilation uppnås på 
vindsutrymmet. Det är även betydelsefullt att vindsbjälklagets tätskikt är helt så att 
vindsutrymmet inte utsätts för ett fukttillskott genom läckage.  

De slutsatser som kan dras av granskningen av detta projekt är att en fuktsäkerhetssakkunnig 
person förmodligen hade upptäckt riskerna med vindsutrymmets konstruktion om denne hade 
blivit inkopplad i projekteringsskedet vid ombyggnationen 1996. Då hade man redan vid den 
första ombyggnationen kunnat avlägsna innertaket och på så vis hade man undvikit 
mögelskadorna som nu uppstått. Dessutom hade en fuktsakkunnig åberopat 
fuktdimensionering vid vindsbyggnationen vilket möjligtvis hade resulterat i ett tunnare 
isoleringsskikt vilket hade medfört en högre temperatur på vinden. Eventuellt hade man även 
utfört yttertaket med ett utanpåliggande isoleringsskikt vilket hade medfört en högre 
temperatur i råsponten.  
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En korrekt utförd fuktsäkerhetsprojektering minskar riskerna för byggfel vid fuktkritiska 
detaljlösningar så som genomföringar i det ångtäta skiktet. En fuktsäkerhetsbeskrivning hade 
inneburit krav på kontroller och mätningar i förvaltningsskedet, om dessa hade utförts hade 
möjligtvis fuktskadorna upptäcks innan de gav upphov till mögelpåväxt. Än idag vet man inte 
vilka tryckförhållanden som råder i byggnaden, och man vet inte heller hur tät ångspärren i 
vindsbjälklaget är. Detta kan medföra att mögelsporer från vinden kan transporteras ned i 
byggnaden och orsaka hälsoproblem för de som vistas där. Det har gjorts en del 
genomföringar genom vindsbjälklaget för ventilationstrummor och dylikt, vilket kan ha 
orsakat läckage från övriga byggnaden och ett fukttillskott till vindsutrymmet. Om så är fallet 
finns möjlighet att fuktproblemet på vindsutrymmet kvarstår även efter den nu pågående 
renoveringen.  

När det gäller läckage genom takbeläggningen hade riskerna för detta kunnat minskas genom 
en fuktsäkerhetsprojektering där de fuktkritiska delarna hade belysts. Takets utvändiga 
tätskikt hade även varit en punkt att beakta i en fuktinventering för förvaltningsskedet.  

Inför framtiden kan sägas att fuktproblematiken troligen kommer att kvarstå på vinden 
eftersom de skador som uppstått tyder på att råsponten periodvis varit alldels för fuktig. 
Karlstad kommun rekommenderas att införa rutiner för fuktinventering vilket i detta fall bland 
annat skulle innebära mätningar på råsponten och kontroll av att ingen ny mögelväxt 
uppkommer.  Om så sker måste klimatet på vinden förändras och då brukar ökad ventilation 
normalt inte vara lösningen. Istället kanske man måste installera en avfuktare på vinden eller 
minska isoleringsmängden för att skapa ett varmare klimat på vindsutrymmet. Om 
fuktproblematiken på vinden beror på läckage genom vindbjälklaget kan kompletteringar av 
tätskiktet behövas, alternativt utbyte till ett nytt tätskikt.   
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4.4 Projekt Sundsta Badhus 

 

Figur 5. 3D-modell 

4.4.1 Bakgrund 
Sundsta badhus byggdes på slutet av 1970-talet och har tidigare innehållit vanliga 
simbassänger. Nu bygger man ut badhuset med ett nytt så kallat upplevelsebad och när 
utbyggnaden som beräknas vara klar sommaren 2012 är färdigställd kommer den att tas i bruk 
samtidigt som den äldre delen stängs av och renoveras. Ombyggnationen är speciell eftersom 
man utgår från ett befintligt badhus som byggs till med en ny del, och detta sker samtidigt 
som badhuset är i bruk. (Karlstad kommun, 2011) 

Eftersom ett badhus utsätts för helt andra fuktbelastningar än byggnader avsedda för bostäder 
och andra verksamheter krävs andra tekniska lösningar. I ett badhus är det av yttersta vikt att 
konstruktionen är tät så att fuktig luft inte tillåts vandra utåt i klimatskalet (Norges 
byggforskningsinstitutt, 2004). På Karlstad kommun har man valt att anlita arkitekten Per 
Pilerot som äger företaget PP Arkitekter. Ett av PP Arkitekters huvudsakliga 
verksamhetsområden är att rita badhus (PP Arkitekter, 2011).  Målsättningen med projektet är 
dels att renovera befintliga delar och tilläggsisolera dessa så att energiförbrukningen blir 
lägre, men också att skapa ett attraktivt badhus med olika typer av upplevelser för 
allmänheten (Karlstads kommun 2011). 

4.4.2 Konstruktionslösningar och granskning av ritningar 
Vid granskningen av de många ritningar som berör projektet kan konstateras att 
projekteringen har utförts mycket noggrant och detaljritningar finns upprättade för en stor del 
av byggnadens konstruktionslösningar. Detta beror givetvis dels på byggnadens storlek men 
också på den stora mängd komplexa lösningar som ett badhus kräver. Arkitekten Per Pilerot 
beskriver det såhär: ”Ett badhus har generellt höga temperaturer och varmt vatten som avger 
fukt vilket leder till hög luftfuktighet i lokalen. För att byggnadens konstruktioner ska klara av 
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detta utan att skador uppstår krävs noggrann projektering och väl detaljerade ritningar”(Pilerot 
2011). Enligt Pilerot har badhuset projekterats för en beständighet på minst 20 år och de 
konstruktionslösningar som har valts medför att inga kompletterande undersökningar behövs 
under driften i jämförelse till de övriga byggnader som förvaltningen ansvarar för. 
Ventilationen nämner han som den enda komponenten som är särskilt kritisk efter att 
byggnaden tagits i drift eftersom även ett kortvarigt stop snabbt medför höga fukthalter i 
inomhusluften. Detta gäller även haveri av avfuktare. 

 

Figur 6 Exempel på övergång ny del – befintlig del. Upplevelsebad till vänster och omklädningsrum till 
höger  

Ovan visas ett exempel på en övergång från den nybyggda delen till vänster och befintlig del 
till höger. Ritningen visar tydligt hur de olika isolerings- och tätskikten ska fortlöpa och 
skarvas mellan ny och befintlig del. Den vänstra delen som utgör tak ovanför upplevelsebadet 
utsätts för luft med högre fukthalt än omklädningsrummet till höger. Därav utförs det med en 
ventilerad konstruktion för att motverka fuktdiffusion och fuktkonvektion genom 
takkonstruktionen.  På ritningen anges att tätskikt mellan ny och befintlig del ska utföras med 
god rörelsemån och detta för att tätskiktet ska klara eventuella rörelser orsakade av 
temperaturförändringar, sättningar m.m.  



29 

 

 

Figur 7 Exempel på detaljeringsnivå på ritning 

I om- och tillbyggnationen av Sundsta badhus har målet varit att använda så få organiska 
material som möjligt eftersom luften alltid kommer att vara väldigt fuktig inomhus. 
Inomhusluften beräknas ha en relativ fuktighet på 55-60% vilket i sig inte är särskilt högt men 
detta beror på att luften har hög temperatur. Om luften håller 30˚C och 55% relativ fuktighet 
ger det en ånghalt på 16,5 vilket i sin tur betyder att luftens daggpunkt ligger på 19˚C. 
Kondens kommer alltså att uppstå på alla ytor som har temperaturen 19˚C eller lägre. I ett 
vanligt bostadshus ligger daggpunkten betydligt lägre än så och där finns risk för kondens 
endast om fönsterrutorna har för högt U-värde (och därmed håller tillräckligt låg temperatur) 
eller om luften tillåts diffundera ut i klimatskalet där temperaturen är lägre (Nevander och 
Elmarsson 2008). Byggnadens stomme utgörs av limträbalkar, prefabricerad betong, 
platsgjuten betong, träregelväggar och stålpelare. De olika materialens fuktbeständighet har 
beaktats under projektering och produktion där exempelvis träreglar måste skyddas från den 
fuktiga inomhusluften.  
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Figur 8 Exempel på vägg utan organiska material  

Klimatskal: Väggar och tak 

Principen för utförande av klimatskal för ett badhus är att tätskikt och isolering ska placeras 
utanpå det huvudsakliga bärverket. Det medför att tätskiktet kan utföras kontinuerligt med så 
få skarvar som möjligt. De skarvar som ändå behövs ska svetsas, limmas eller klämmas fast 
noggrant för att så långt som möjligt undvika läckage. Att isolering och tätskikt placeras 
utanför bärverket underlättar även tätskiktets kontinuitet över olika konstruktioner, 
exempelvis från vägg till tak, och minskar risken för köldbryggor. Kraven på det invändiga 
tätskiktet är större än för andra byggnader med normal fuktbelastning och därmed bör 
genomföringar uteslutas helt och dessutom måste extra noggrannhet vidtagas vid produktion 
så att tätskiktet inte skadas. Takkonstruktionen i ett badhus är den del av byggnaden som 
utsätts för störst fuktbelastning och det är även vid taket det är störst sannolikhet för invändigt 
övertryck. Därav ställs krav på en solid fuktspärr där extra vikt lagts på att förhindra 
luftläckage. Fuktspärren kan utgöras av asfaltbeläggning eller en folie med svetsade skarvar. I 
ett badhus kan mindre fuktiga delar av byggnaden behöva skyddas från tillförsel av fukt från 
delar med högt fuktinnehåll, detta innebär att badhus till skillnad från andra byggnader ofta 
har diffusionstäta skikt i vissa innerväggar. Ett sådant invändigt fuktskydd innebär även 
kostnadsbesparingar då kostsamma konstruktionslösningar kan undvikas i vissa delar av 
byggnaden (Norges byggforskningsinstitutt 2004). För projekt Sundsta badhus anlitade 
projektörerna en extern konsult för fuktdimensionering av ett antal vägg- och 
takkonstruktioner. Utifrån konsultens resultat och med hänsyn till ekonomiska aspekter valdes 
sedan konstruktionslösningar för väggar och tak (Pilerot  2011). 

Sedan om- och tillbyggnationen av badhuset påbörjats har de befintliga konstruktionerna 
kunnat undersökas. De förfaller vara i gott skick och utan fuktskador vilket är en indikation på 
att tätskiktet utförts och skarvats på ett korrekt sätt då badhuset byggdes. Det befintliga 
tätskiktet kommer delvis att kompletteras och ska skarvas ihop med tätskitet i de nya delarna.   



31 

 

 

Figur 9 Generellt utförande av yttertakskonstruktion  

 

Figur 10 Yttertakskonstruktion / Trycksatt undertakskonstruktion  

Som takkonstruktion hade projektörerna till att börja med föreslagit ett tak av Foamglas® 
vilket är ett ångtätt isoleringsmaterial som tål höga fuktbelastningar (Foamglas 2011). Man 
valde dock ett så kallat vakuumtak eftersom det medförde minskade kostnader. Vakuumtaket 
är en duk som sugs fast mot underlaget och på så vis behöver inga håltagningar eller 
skarvningar göras i takbeläggningen vilket minskar risken för läckage utifrån. I 
yttertakskonstruktionen finns två ångtäta skikt och mellan dessa finns en luftspalt där ett 
övertryck skapas med hjälp av en tilluftsfläkt. På så sätt kan ingen fuktigt inomhusluft tränga 
ut i konstruktionens kalla delar och kondensera där. Denna typ av undertaksventilation är 
vanlig för badhus och används för att motverka fuktdiffusion och fuktkonvektion (Pilerot 
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2011). Alla utrymmen i badhuset som utsätts för stor fuktbelastning kommer att utföras med 
ventilerat tak. 

 

Figur 11 Ventilationskanal och lufttrycksatt undertak  

Ytterväggarna utförs som prefabricerade utfackningsväggar av Foamglas vilket ger dem en 
hög motståndskraft mot fuktdiffusion. Väggarna valdes efter att en utomstående konsult utfört 
fuktdimensionering för ett antal väggtyper.  

Detaljer, anslutningar och tätskikt 
Det som kan konstateras är att vid projekteringen av Sundsta badhus har fler detaljlösningar 
upprättats än de för de övriga projekten som granskats. Dessutom har ritningarna en högre 
detaljeringsgrad där fuktspecifika åtgärder ofta belyses. Detta medför en ökad medvetenhet 
hos såväl projektörer som entreprenörer och minskar risken för slarv och fel vid produktion. 
När det gäller tätskiktets utförande har man för detta projekt angett på varje ritning hur det 
skall utföras. 
  
I de allmänna föreskrifter som gäller för samtliga ritningar finns tydliga instruktioner för hur 
fuktskyddet skall utföras. För ångspärr i tak påtalas att det skall utföras noggrant och att 
genomföringar och anslutning till ångspärr i vägg ska vara lufttätt. Att vikten av att tätskikt i 
tak och väggar utförs omsorgsfullt nämns är viktigt för att undvika läckage genom dessa 
vilket annars kan medföra fuktskador då fuktbelastningen mot dessa konstruktioner är hög.  
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Figur 12 Allmän föreskrift på ritning ↑  

Figur 13 Allmänna föreskrifter → 

 
4.4.3 Granskning av övriga 
handlingar 
Vid granskning av detta projekt 
förväntades inte att några fukttekniska 
brister skulle upptäckas eftersom experter 
kallades in tidigt i projektet. Precis som i 
de andra projekten undersöktes ritningar 
och andra projektspecifika handlingar, 
personer som varit inblandade i projektet 
intervjuades men vikten lades framförallt 
vid att få en bred syn på hur fuktsäkerhetsarbetet fungerat. Informationen kan sedan jämföras 
med de andra projekten som granskats och kan på så vis ge en bild av hur fuktsäkerhetsarbetet 
skiljer sig mellan olika projekt vilket kan ge värdefulla kunskaper inför framtida projekt.  

Karlstad kommun har vid detta projekt insett vikten av att tidigt anlita en expert på området 
och har därmed låtit arkitekten Per Pilerot rita utbyggnaden och ombyggnationen av det 
befintliga badhuset. Karlstad kommun har dock inte specificerat sina krav ytterligare i 
förhållande till andra projekt utan har enligt rutinerna hänvisat till BBR. Anledningen till detta 
är enligt projektledaren att man på Karlstad kommun inte besitter de kunskaper inom ämnet 
fukt som krävs för att kunna ställa mer specifika krav(Gunnarsson 2011). Problemet med 
detta är att fuktsäkerheten inte blir belyst i ett tidigt skede vilket kan leda till att alla aktörer i 
byggprocessen inte blir tillräckligt insatta i de speciella krav på fuktsäkerhet som ett badhus 
ställer. Att projektet utförts som partneringentreprenad innebär att alla aktörer involveras i ett 
tidigt skede och på så viss utnyttjas de olika aktörernas kompetenser under hela 
byggprocessen. Målet med partneringentreprenad är att större tidsmängd ska läggas på 
projekteringsskedet vilket minskar kostnaderna för ändringar och fel. Partneringentreprenad 
beskrivs av Janne Sundling på följande vis: 

”Samarbetsformen innebär att beställaren och utföraren jobbar tätare än vanligt i projektet. 
Tillsammans gör parterna detaljprojekteringen. Målet är att få samma kvalitet med bättre 
ekonomi. Incitamentet för parterna är att beställaren och utföraren gemensamt delar alla 
besparingar som kan göras utan att ge avkall på kvaliteten. ”(Sundling, 2003) Från 
kommunens sida har man bestämt sig för att inrikta sig på partneringentreprenad framförallt 
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vid större projekt där ett stort antal personer är inblandade. Genom att alla parter blir tidigt 
introducerade i projektet ökar möjligheten att ta till vara de olika aktörernas kompetenser för 
att på så sätt minska risken för fel och onödiga kostnader. (Westlund, 2011) 

Arkitekten Per Pilerot som driver eget arkitektkontor har under de senaste 30 åren 
specialiserat sig på badhus och använder sig av ett egenkontrollsystem för att verifiera att 
fuktsäkerhet beaktas i alla konstruktionsdelar (Pilerot 2011). När det gäller badhus är det 
grundläggande att fuktsäkerheten inarbetas i alla moment eftersom byggnaden utsätts för höga 
belastningar avseende fukt (Norges byggforskingsinstitutt 2004). Slutsatserna som kan dras är 
att arbetet med fuktsäkerhet fungerat väl under detta projekt på grund av entreprenadformen 
där utomstående kompetens kunnat utnyttjas i ett tidigt skede och har medfört att 
fuktsäkerheten beaktats under hela projekteringsfasen. Detta har möjliggjorts trots att de 
erforderliga kunskaperna inte fanns hos beställaren och att inga specificerade krav ställts på 
fuktsäkerhet i jämförelse med andra projekt med mindre fuktbelastning.  

I den bygghandling som granskats står vid ett tillfälle följande: 

”Detaljer för taksäkerhet såsom livlineöglor, nock- och takfotsräcke etc. utföres med 
leverantörens rekommenderade infästningsdetaljer. Infästningar genom ångspärr skall tätas 
omsorgsfullt och bör i möjligaste mån undvikas” (Karlstads kommun 2011) 

Även vid ett flertal projekteringsmöten har fuktsäkerheten beaktats och diskuterats, detta har 
framkommit vid granskning av mötesprotokoll från dessa. Som exempel kan nämnas att vid 
projekteringsmöte 12 avhandlades yttertaket och dess fuktpåverkan. Man kom då fram till att 
inkalla en expert (konsult som senare utförde fuktdimensionering) med anledning av att man 
ville göra kostnadsbesparingar. Detta ledde fram till att man senare valde ett vakuumtak 
istället för ett tak av Foamglas som man först hade tänkt sig.  

4.5 Projekt Äldreboendet Zakrisdal   

 

Figur 14 Översiktsbild äldreboendet Zakrisdal 

4.5.1 Bakgrund 
 
Äldreboendet Zakrisdal är ett boende som är specialanpassat för demenssjuka. Projektet är ett 
samarbete mellan vård- och omsorgsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen på 
Karlstads kommun och partneringentreprenören PEAB. Prioritet har legat på en lugn och 
trygg inne- och utemiljö för de boende som samtidigt är stimulerande. Byggnaden i sig är 
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energisnål och har till exempel utrustats med solfångare på taket för uppvärmning av 
varmvatten. För att bygga äldreboendet har Karlstad kommun upphandlat PEAB på 
totalentreprenad, vilket innebär att PEAB anlitar underentreprenörer när det behövs och har 
det övergripande ansvaret för hela entreprenaden. (Karlstads kommun, 2011) 

4.5.2 Konstruktionslösningar och granskning av ritningar 
Nedan beskrivs ett urval av de konstruktionslösningar som valts för projektet, de har valts ut 
med tanke på att de bör beaktas ur fuktsynpunkt och har sedan jämförts med de 
rekommendationer som återfinns i litteraturen.  

Platta på mark 

Vid platta på mark bör följande påverkningar beaktas för att undvika fuktskador. 

- Kapillärsugning 

- Fuktdiffusion från marken 

- Byggfukt 

(Nevander, Elmarsson 2008) 

Nevander och Elmarsson rekommenderar att det dränerande skiktet bör utgöras av minst 150 
m.m. makadam för att ge ett tillräckligt kapillärbrytande skikt. Den underliggande isoleringen 
bör utföras noggrant med tätt lagda skarvar eller omlottläggning, på så sätt blir isoleringen 
ytterligare ett kapillärbrytande skikt.  

 

Figur 15 Platta på mark  

Grunden har utförts som platta på mark med en 100 m.m. tjock betongplatta på 200 m.m. 
cellplast och 150 m.m. dränerande skikt av makadam (Karlstad kommun, K-15-6-010). Enligt 
fuktsäkerhetsrekommendationer torde denna konstruktion vara relativt säker förutsatt att den 
utförts korrekt. De yttre syllarna på kantbalken har placerats på mineralullsdrev medan de inre 
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har placerats på plastfolien som vikt in under. Nevander och Elmarsson skriver att 
mineraullsdrevning inte är tillräckligt utan man bör använda plastfolie, polyetencellplast eller 
grundmurspapp. Detta beror på att syllen måste skyddas både från kapillärsugning och 
diffusion utan att stängas in, eftersom vatten kan tillföras kantbalken(Nevander Elmarsson 
2008). 

 

Figur 16 Anslutning kantbalk – Yttervägg  Figur 17 Detalj syll   

När det gäller golvbeläggning hänvisar man till AMA där riktlinjer för genomförandet finns 
beskrivet för olika typer av golvbeläggningar och gäller vilken relativ fuktighet betongen får 
ha innan golvbeläggningen påbörjas.  

Ytterväggar 

 

Figur 18 Yttervägg putsfasad 



37 

 

 

Figur 19 Yttervägg träfasad 

Från förfrågningsunderlag: 

”42.B/21 Ytterklimatskärmar i yttervägg – Skivbeklädnader 
placeras innanför regelstomme, bredd 45-70 mm för att 
möjliggöra framtida förändringar av installationsdragningar samt övriga 
div infästningar. 
Noggrann tätning mht till täthetskraven skall utföras. Infästningar och 
genomföringar skall beaktas särskilt !! 
Särskild omsorg ska läggas vid övergångar mellan putsade fasadytor 
och ytor med annat material för att få en så bra byggnadsteknisk 
lösning som möjligt, mht vattenavrinning etc. 
Omfattning enligt fasadritningar”. 

Ytterväggarna har utförts med varierande träpanel och putsfasad. Detta medför att extra 
noggrannhet bör iakttas vid övergång mellan de olika fasadmaterialen för att bibehålla  
klimatskalets funktion. (Nevander och Elmarsson, 2008) 

Väggar med träpanel bör ha en luftspalt bakom panelen för att ventilera ut eventuellt 
inträngande vatten. Om den liggande träpanelen spikas på underliggande läkt skapas vertikala 
utrymmen bakom panelen som ger god ventilation. (Nevander och Elmarsson, 2008) 

Ytterväggarna på äldreboendet har utförts med indragen ångspärr som placerats innanför ett 
45 mm brett skikt bestående av reglar och isolering. Detta medför att installationer kan 
placeras innanför ångspärren vilket innebär färre genomföringar i densamma och ökade 
möjligheter till omdragning av installationer i framtiden. Ytterväggarna har en obruten 
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isolering utanför regelstommen vilket innebär att eventuella köldbryggor bryts vilket minskar 
risken för kondens i ytterväggskonstruktionen.  

Fönster 

Följande råd återfinns i Fukthandboken: (Nevander och Elmarsson, 2008) 

- Fönster ska placeras en bit in från fasadliv 

- 2-stegstätning ska tillämpas 

- Glasa enligt MTKs rekommendationer 

Två-stegstätning ska utföras med a, lufttätning, b, tryckutjämnande kammare, c, regnskydd 
och d, luftspalt. Tvåstegstätning innebär att regnskydd och vindskydd utgörs av två olika 
komponenter och skiljs åt.  

 

Figur 20 Fönster, detalj  

I figur 19 kan man se att fönstren för projektet har utförts enligt denna princip och borde 
således motverka fuktskador i fasad vid fönster, förutsatt att utförandet är korrekt genomfört.  
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Vindsutrymme och takfot 

 

Figur 21 Detalj, takfot 

I förfrågningsunderlaget för projekt äldreboendet Zakrisdal står följande: 

”41.A Sammansatta klimatskiljande delar och kompletteringar i 
yttertak och ytterbjälklag 
Takfot skall ej utföras som en ventilerad konstruktion. Luftning av 
vindar ska endast ske med enstaka luftningsgaller som placeras i 
taknock alternativt högpunkt vid pulpettak. 
Ovansida råspont skall isoleras med min 20 mm isolering av stenull” 

De konstruktionslösningar som föreslås stämmer väl överens med de rekommendationer som 
finns i litteraturen beträffande fuktsäkerhet. När det gäller vinden är dagens 
rekommendationer att en ventilationsöppning per gavel oftast är tillräckligt (Nevande 
Elmarsson 2008). Att råsponten i detta fall utförs med utanpåliggande isolering medför att 
temperaturen höjs något i jämförelse med en oisolerad råspont. Detta innebär att risken för 
kondens mot råsponten minskar något. En av grundförutsättningarna för att vindsutrymmet 
ska skonas från för höga fuktvärden är att tätskiktet i vindsbjälklaget är tillräckligt tätt. Detta 
kan kontrolleras genom en provtryckning där eventuella läckage mäts och kan sedan åtgärdas 
innan byggnadens färdigställande.  

 
4.5.3 Granskning av övriga handlingar 
När det gäller valet av entreprenadform finns inga generella slutsatser att dra när det gäller 
fuktsäkerhet, Statskontoret har i sin rapport Sega gubbar? En uppföljning av 
byggkommissionens betänkande ”Skärpning gubbar!” konstaterat att entreprenadformen inte 
är av någon större betydelse beträffande fuktsäkerhet.  
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I förfrågningsunderlaget som ligger till grund för upphandlingen står följande i de inledande 
sidorna: 

”01.S * Sammansatta byggdelar i hus 

KRAVSTÄLLANDE 

Allmänt 

För delar där tekniska lösningar, materialval och/eller utförandekrav ej redovisats i 
förfrågningsunderlaget skall anbudslämnaren redovisa och svara för tekniska 
lösningar som motsvarar vad som normalt kan fordras med hänsyn till i övrigt 
angivna krav och kvaliteer samt byggnadernas användning, gällande normer och 
myndighetskrav. 

Typgodkända, miljödeklarerade, lågemmitterande produkter väljs i första hand. 

Ytskikt med krom och nickel får inte förekomma på beslag o.dyl där personer tar 
med handen. 

Byggnadsmaterial får ej innehålla ämnen som finns med på kemikalieinspektionens 
begränsnings eller OBS-lista. 

Rekommendationer enl. ”Miljömanual för byggsektorn” skall tillämpas. 

Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. BFS 2008:20, kl 
(suplement avsnitt 9 och 6:412) skall gälla. 

BKR 12, tom BFS 2008:7, skall gälla. Inkl rättelseblad rev. 2008-02-19. Råd i BBR 
och BKR skall tillämpas. 

För entreprenadarbetenas utförande gäller HUS och Anläggnings AMA 98 med 
tillhörande Råd och anvisningar RA 98 samt senast utgivna AMA-Nytt. Toleranser i 
klass B enligt Hus AMA 98 skall uppfyllas för varje byggdel. 

Byggdelar skall uppfylla de tekniska egenskapskrav som ställs i (BVL) 2§. 

Miljö, tillgänglighets och brandkrav enl. myndighetskrav. 

Boverkets handbok om betongkonstruktioner, BBK 04, skall tillämpas. 

Boverkets handbok om stålkonstruktioner, BSK 07 skall tillämpas. 

Där föreskrift om arbetsmetod, material och vara saknas, åligger det TE att den/det 
får samma kvalitetsnivå som entreprenaden i övrigt och att byggnadens funktion i sin 
helhet uppfylls. 

Byggnaden skall vid överlämnandet i detaljer och funktioner vara fullt färdig till 
brukarens användning. 

Litteraturhänvisning i rumsbeskrivning skall beaktas vid fortsatt projektering. 
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Utformning och gestaltning för de speciella funktionshinder och nedsatt förmåga 
som finns inom äldreboende. Se rumsbeskrivning. 

Energiförbrukning/ Värmeisolering 

Byggnaden utformas så att BBR:s krav på byggnadens specifika energianvändning 
innehålls och skall verifieras med dels beräkning av byggnadens förväntade specifika 
energianvändning och dels genom mätning av den specifika energianvändningen i 
den färdiga byggnaden. Fastighetens specifika energianvändning skall verifieras 
genom mätning underen sammanhängande 12 månaders period och redovisas senast 
24 mån efter slutbesiktning. 

På begäran ifrån B skall TE kunna redovisa särskild beräkning för valda 
isolertjocklekar så att totalkravet för byggnaden enligt ovan innehålls. 

Krav Karstads Kommun: 80 kWh/m2*år 

Tillägg (enl. BBR 9:3 7): 58,5 kWh/m2*år 

90(qmedel-0,35) där qmedel max får vara 1l/sm2 

Krav årsenergi totalt: 138,5 kWh/m2*år: 

Rumstemperaturkrav enl VVS-handlingar. 

Byggnadens klimatskärm skall utföras så tät att det genomsnittliga luftläckaget vid 
+50 Pa tryckskillnad inte överstiger 0,4 l/s, m2. Verifieras genom provtryckning som 
dokumenteras i kontrollplan. Omfattning: Vid totalt 3 st utrymmen i samråd med B. 
Första mätningen skall utföras tidigt för möjlighet till justering av 
utförande.Stickprovsvisa provningar med värmekamera skall utföras av TE i samråd 
med B. Omfattning: Vid totalt 20 st slumpvisa mätpkt i samråd med B. Protokoll/ 
intyg överlämnas till B vid slutbesiktning” (Karlstad kommun, 2009) 

Här hänvisar man till ett antal regelsamlingar för att utforma krav på funktion, kvalitet och 
utformning. Detta är helt i sin ordning då det vore allt för omfattande att hänvisa till regler 
och anvisningar för varje enskild byggnadsdel. Viktigt är dock att man som beställare och 
byggherre preciserar kraven för de byggnadsdelar och funktioner som kan anses vara kritiska 
eller extra betydelsefulla i någon bemärkelse (Statskontoret, 2009). Det står angivet att råd i 
BBR och BKR skall tillämpas, vilket är ett viktigt krav från beställaren sida eftersom vissa 
delar av exempelvis BBR annars kan tolkas som just råd och inget annat.   

Lite längre ner i avsnittet S.01 Sammansatta byggdelar i hus i förfrågningsunderlaget står 
följande gällande fukt: 

”Fukt 
Byggnaden skall utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska 
olägenheter eller mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa. 

Krav enligt BBR kap 6:5 skall i projekteringsskedet verifieras med hjälp av 
fuktsäkerhetsprojektering. Fuktskyddsbeskrivning med kontrollpunkter för 
produktion och fuktskyddsdokumentation som relationshandling skall upprättas. 
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Utförandet av byggnadsdelar och byggnadsdetaljer som har betydelse för den 
framtida fuktsäkerheten skall dokumenteras. 

Utförande och tätningar enl ”Säker vatteninstallation” 

Byggnader, byggprodukter och byggmaterial skall under byggtiden skyddas mot fukt 
och mot smuts. 

Den relativa fuktighet (RF) i undergolv får ej överstiga den RF som tillverkaren av 
golvytskiktet anger, samt ej överstiga angivelser enl AMA för respektive ytskikt. 

Verifiering 

Provning skall utföras och provningsresultat skall redovisas för B innan läggning av 
nya ytskikt.” 

De första raderna i detta stycke är citerat från BBRs kap 6:5 och anger det generella krav som 
ställs på en byggnad gällande fukt.  

Fuktsäkerhetsprojektering anges som ett krav, dock anges inte hur denna ska genomföras eller 
verifieras, på så sätt blir det svårt att i efterhand kontrollera vilka åtgärder som har vidtagits 
för att fuktsäkra konstruktionerna. Enligt metoden ByggaF skall förutsättningar och resultat 
från fuktsäkerhetsprojekteringen redovisas på ett systematiskt sätt. (Norling Mjörnell, 2007) 
Det står även angivet att en fuktsäkerhetsbeskrivning ska upprättas, man har dock inte 
preciserat vem som skall upprätta den och kan således varken förvänta sig att en sådan 
upprättas eller att den efterlevs, vilket naturligtvis blir omöjligt om den inte existerar över 
huvud taget. 

I förfrågningsunderlaget står angivet vilka handlingar som skall överlämnas till beställaren 
senast en vecka före slutbesiktning och där finns fuktsäkerhetsbeskrivningen inte nämnd. 
Följaktligen blir det då svårt för beställaren att kontrollera att entreprenören har följt de krav 
som stod angivna i förfrågningsunderlagets inledande del.(Karlstad kommun, 2009) 

 
I den projektspecifika checklistan för kvalitet och miljö under punkten fukt står ”verifieras ej 
av arkitekt, beaktas dock i projekteringsskedet”. Vilket innebär att arkitekten inte tar hänsyn 
till fuktrelaterade frågor. Hur dessa ska beaktas eller hur verifiering av att fukt beaktats skall 
ske finns inte nämnt. 

Man har vid färdigställandet av byggnaden utfört en provtryckning som ej visade på några 
läckage vilket tyder på att byggnadens tätskikt är korrekt utfört. Det är dock inte enbart 
byggnadens tätskikt som avgör om risk för framtida fuktskador föreligger.   

I AF-delen hänvisar man till AMA när det gäller uttorkningstider för betong och att kontroller 
ska utföras enligt BBK-04 kap 9. I övrigt står inget i AF-delen beträffande fuktsäkerhet. Hur 
tätskikt skall utföras nämns exempelvis inte. 
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5. Analys och slutsats 

Slutsatserna man kan dra av den genomförda granskningen är att nivån på 
fuktsäkerhetsarbetet varierar beroende på typen av projekt. Detta är givetvis rimligt men 
önskvärt kan ändå vara att den generella nivån på förebyggande åtgärder höjs. Genom att 
Karlstad kommun förbättrar sina rutiner när det gäller fuktsäkerhetsprojektering med 
uppföljning och kontroller under bygg- och förvaltningsskede minskar risken för framtida fel 
samtidigt som medarbetarnas kunskaper i ämnet förbättras.  

När det gäller renoveringen av den gamla saluhallen beaktades knappast riskerna för 
fuktskador vid ombyggnationen 1996. Dels beror detta förmodligen på att de som arbetade 
med projektet inte var tillräckligt insatta i ämnet, därav ansåg man inte att speciella 
utredningar behövde göras, och delvis kan detta härröras till att man allmängiltigt inte tänkte 
lika mycket på riskerna för fuktskador på den tiden. En sakkunnig person inom området fukt 
hade förmodligen sett riskerna med det välisolerade vindbjälklaget och hade då åkallat 
fuktdimensioneringsberäkningar och utredning av fukttillskott i lokalerna. Det är svårt att 
säga om det är rimligt för en kommun att blanda in en fuktsakkunnig i varje projekt, däremot 
kan man med hjälp av tydligare krav redan vid upphandlingen belysa och förhoppningsvis 
göra medarbetarna mer intresserade av arbetet med konstruktioner som är säkrare ur 
fuktsynpunkt.  

I fallet med Sundsta badhus har man insett vikten av att kalla in experter tidigt i projektet. 
Arkitekt Per Pilerot som specialiserat sig på just badhus, och de speciella förutsättningar som 
där råder fick i uppgift att rita utbyggnaden. I detta projekt har arbetet med att undvika 
fuktskador, läckage och övriga fel som kan uppkomma i samband med de höga fukthalter som 
rumsluften i ett badhus innehåller påbörjats redan under programfasen. Det har resulterat i en 
stor mängd detaljritningar med hög detaljeringsnivå vilket ger entreprenören ett bättre 
underlag vid produktion. Detta kan tyckas vara självklart då det handlar om ett badhus, men 
kanske borde man ta med sig lite av det tankesättet även i andra projekt. På så sätt 
implementerar byggherren sina krav tidigt i projektet, oavsett av vilket slag det är, och fel och 
brister under bygg- och förvaltningsskede kan komma att minska. 

I projekt äldreboendet Zakrisdal har fuktsäkerhet nämnts i förfrågningsunderlaget men inga 
krav på verifiering gentemot beställare har ställts. Detta gör det svårt för Karlstads kommun 
att efterhand kontrollera hur fuktsäkerheten har beaktats under projekteringen. I AF-delen för 
projektet finns inga särskilda angivelser gällande tätskikt eller andra fuktrelaterade 
konstruktioner (förutom en hänvisning till Hus AMA beträffande uttorkningstider). Efter att 
byggnaden färdigställts har den provtryckts med godkänt resultat vilket tyder på att tätskiktet 
uppfyller sin funktion. Huruvida andra fuktkritiska konstruktioner är korrekt utförda är svårt 
att avgöra då inga särskilda instruktioner för dessa getts inför produktion, och någon 
verifiering av fuktsäkerhetsprojektering finns inte. I detta projekt har man till stor del förlitat 
sig på utomståendes kunskaper, liksom vid badhuset, men med den avsevärda skillnaden att i 
detta projekt har ingen person med särskild fuktkompetens varit inblandad.   

Det som generellt kan sägas om de tre projekten är att det råder en otydlighet i de anvisningar 
som ges från kommunens sida och uppföljningen av hur dessa efterlevs är i vissa fall 
obefintlig. Den gemensamma åsikten hos de på förvaltningen som konsulterats under 
examensarbetets utförande förefaller vara att man inte besitter tillräckligt med kunskap för att 
ställa specifika krav gällande fuktsäkerhet. 
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6. Framtagning av mall för Fuktsäkerhetsbeskrivning 

Arbetet med att ta fram en mall för en Fuktsäkerhetsbeskrivning påbörjades med en studie av 
ett antal Fuktsäkerhetsbeskrivningar som erhållits från David Elmlund som är diplomerad 
fuktsakkunnig på AK Konsult Indoor Air AB. ByggaF har använts för grundläggande 
information avseende vad en Fuktsäkerhetsbeskrivning bör innehålla. De generella råden från 
ByggaF samt specifika mål från studerade Fuktsäkerhetsbeskrivningar har sedan diskuterats 
med enhetschef Sixten Westlund för att finna en lämplig nivå gällande de krav som ska ställas 
i framtida projekt. Den upprättade mallen för en Fuktsäkerhetsbeskrivning innehåller till viss 
del de allmänna råd som ges i litteraturen, vilka Karlstads kommun rekommenderas att 
använda sig av i framtida projekt, men även krav som är specifikt anpassade efter 
förvaltningens verksamhet. I mallen ges rekommendationer för hur verifiering av 
fuktsäkerhetsprojektering och arbete med fuktsäkerhet på byggarbetsplatsen ska hanteras i 
framtida projekt.  

De Riktlinjer för Miljöhänsyn i upphandling som Karlstads kommun upprättat i år i samarbete 
med en fuktsakkunnig person studerades inför upprättande av en mall för 
Fuktsäkerhetsbeskrivning med avsikt att utvärdera vilka ytterligare riktlinjer gällande fukt 
som bör inrättas. 

I Karlstad kommuns Riktlinjer för miljöhänsyns i upphandling står följande: 

”Syftet med programmet är att ge riktlinjer för ett hållbart byggande. Programmet samlar 
förvaltningens miljörelaterade skalkrav, fördelat på tekniska kriterier och prestandakrav. 
Gemensamt för skalkraven är att de är tydligt formulerade och mätbara.” (Karlstads kommun, 
2011) 

I riktlinjerna som sedan följer står följande gällande fukt: 
 
”K skall upprätta fuktsäkerhetsbeskrivning. K i detta fall avser fuktsakkunnig.  
Typ: Tekniskt kriterium.  
Referens: ByggaF.  
Verifirering: Skriftlig dokumentation. 
 Ansvarig: Fuktsakkunnig. 
 
K skall utse en fuktsäkerhetsansvarig som redovisar fuktsäkerhetsprojektering för K. 
Fuktgranskning skall utföras av fuktsakkunnig. K skall delta vid behov.  
Typ: Tekniskt kriterium.  
Referens: ByggaF.  
Verifiering: Skriftlig dokumentation, redovisning av fuktsäkerhetsprojektering. Namngiven 
person med adress och telefonnummer. Arbetsbeskrivning. 
Ansvarig: Konsult. 
 
E skall utse fuktsäkerhetsansvarig som ansvarar för att E följer fuktsäkerhetsbeskrivningen. 
Typ: tekniskt kriterium 
Referens: ByggaF 
Verifiering: skriftlig dokumentation, tex fuktplan. Namngiven person med adress och 
telefonnummer.  Arbetsbeskrivning. 
Ansvarig:  Entreprenör”(Karlstad kommun, 2011). 
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Dessa riktlinjer är upprättade i år och har alltså inte gällt för de projekt som har granskats 
under examensarbetets utförande. De krav som ställs i riktlinjerna har införlivats i den mall 
för en Fuktsäkerhetsbeskrivning som upprättats. Riktlinjerna ovan innehåller ett antal punkter 
som är viktiga ur fuktsynpunkt men eftersom många aktörer i byggbranschen är ovana vid 
konkret fuktsäkerhetsarbete som ska dokumenteras eller verifieras på annat sätt kan det vara 
lämpligt med förtydliganden. För framtiden föreslås att den under examensarbetet upprättade 
mallen för Fuktsäkerhetsbeskrivning används och kompletteras med projektspecifik 
information. Detta kommer förhoppningsvis att förenkla och förtydliga utförandet och 
avsikterna med fuktsäkerhetsarbetet.  
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7. Rekommendationer 

Med anledning av det genomförda examensarbetet kan ett antal rekommendationer för 
Karlstad kommuns framtida arbete med fuktsäkerhetsfrågor ges.  

I första hand rekommenderas att personalen på teknik- och fastighetsförvaltningen blir mer 
insatta i ämnet fukt och vad som kan göras för att undvika fuktrelaterade skador. En ökad 
kunskap gör det lättare att ställa krav på projektörer och entreprenörer och på så sätt kan man 
undvika onödiga fel och brister vilket medför minskade kostnader och bättre inomhusmiljö 
för de som ska vistas de kommunalägda fastigheterna. Detta arbete har redan påbörjats då 
man på teknik- och fastighetsförvaltningen ämnar anlita en konsult för utbildning av 
personalen i ämnet fukt.  

Man bör även se till att tillförskaffa sig kunskaper om de hjälpmedel som finns tillgängliga i 
form av beräkningsprogram, handböcker och övrig litteratur. Dessa bör sedan införskaffas och 
finnas tillgängliga så att kommunens projektledare och förvaltare kan inhämta information när 
det behövs. Som förslag på litteratur kan anges ByggaF som beskriver en metod för fuktsäkert 
byggande samt Fukthandbok där man kan hämta information om fukttekniska begrepp, 
beräkningsmetoder och rekommendationer för hur olika konstruktionsdelar bör utföras. 

När det gäller ombyggnationer föreslås att en fuktinventering alltid utförs inför 
ombyggnationen, förslagsvis upprättas en sådan med utgångspunkt från ByggaF:s Bilaga 19. 
Fuktinventering i befintlig byggnad.  

Vid nybyggnationer rekommenderas att man ställer krav gällande fuktsäkerhet redan när 
projektet initieras. Detta kan göras genom krav på fuktsäkerhetsprojektering och användande 
av den mall för fuktsäkerhetsbeskrivning som har upprättats. Fuktkritiska konstruktioner och 
moment ska identifieras tidigt i processen och dessa ska sedan beaktas under hela 
byggprocessen, från projektering till förvaltning. På så sätt minskar man riskerna för att fel 
och brister uppstår med fukt- och mögelskador som följd. I de projekt som granskats har fukt 
nämnts i förfrågningsunderlaget vid ett par av dem. Dock är kraven kortfattade och preciserar 
inte vem som skall göra vad och hur utförda åtgärder ska verifieras. När det gäller 
fuktsäkerhet är tydlighet och krav på verifiering viktigt dels för att kunna kontrollera att 
byggnaden lever upp till den standard som krävs men också för att kunna föra informationen 
vidare från projektörer till entreprenörer och från entreprenörer till förvaltare. På så sätt 
beaktas de fuktkritiska konstruktionerna under hela byggprocessen vilket ökar kontrollen från 
byggherrens sida och kan medföra att färre fel begås och att onödiga byggfelsbaserade 
kostnader undviks. För att uppmuntra projektörer och entreprenörer till att utföra den extra 
mängd arbete som krävs för ett omfattande fuktsäkerhetsarbete kan incitament vara befogat. 

Under projekteringen av Sundsta badhus kopplades en expert på området in i ett tidigt skede 
och den genomförda granskningen av projektet tyder på att projekteringen utförts mycket 
noggrant med avseende på fukt. De slutsatser som Karlstads kommun kan dra av detta är att 
det torde löna sig att utnyttja utomstående expertis då man upplever att de erforderliga 
kunskaperna inte finns på förvaltningen. Detta kan realiseras genom att man tidigt i projektet 
anlitar en fuktsakkunnig med uppgift att kontrollera att fuktsäkerhetsprojektering genomförs 
och verifieras. Förvaltningen har redan angett i sin ”Miljöhänsyn i upphandling” att så ska ske 
i framtida projekt.  I projekt Sundsta badhus har en stor mäng detaljritningar uppförts och 
detaljeringsgraden på dessa är högre i jämförelse med de övriga projekt som granskats. Att 
kräva att byggnaderna i större omfattning detaljprojekteras rekommenderas för framtida 
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projekt eftersom det minskar risken för att fuktkritiska konstruktioner glöms bort i 
projekteringsskedet, och dessutom underlättar det vid produktion.  

När det gäller drift förordas att rutiner för fuktinventering införs, till exempel med 
utgångspunkt i ByggaF:s Bilaga 19. Fuktinventering i befintlig byggnad. Detta skulle 
innebära att de konstruktioner som vid ny- eller ombyggnad identifierats som fuktkritiska 
beaktas under hela byggnadens livslängd. För att eventuella fuktskador ska upptäckas krävs 
att de som förvaltar och de som vistas i lokalerna har de rätta kunskaperna för att upptäcka 
avvikelser som tyder på begynnande fuktproblematik. ByggaF:s riktlinjer i kombination med 
ökade kunskaper hos förvaltare, vilka i sin tur kan informera driftavdelning och de som vistas 
i lokalerna, kan underlätta detta.   
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Ritningsförteckning: 

Figur 1. Karlstads kommun 2011-05-20 
http://www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/$all/70B4EEB38E4F0FB0C125744
B0028BEF3 

Figur 2: Karlstads kommun, från ritning A40.2-11 

Figur 3: Karlstads kommun, från ritning A40.2-11 

Figur 4: Roland Wester, WSP [2011-04-12] 

Figur 5: Karlstads kommun, 2011-05-20 
http://www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/$all/90E67D9311F09EBCC125784
200330916?open 

Figur 6: Karlstads kommun, från ritning A-42.6-08 

Figur 7: Karlstads kommun, från ritning A-42.6-02 

Figur 8: Karlstads kommun, från ritning A-42.6-03 

Figur 9: Karlstads kommun, från ritning A-42.6-01 

Figur 10: Karlstads kommun, från ritning A-42.6-01 

Figur 11: Karlstads kommun, från ritning A-42.6-11 

Figur 12: Karlstads kommun, från ritning K-42.6-01 

Figur 13: Karlstads kommun, från K-42.6-01 
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Figur 14: Karlstads kommun 
http://www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/$all/965F1220EE72C8D0C125765
70051A328?open 

Figur 15: Karlstads kommun, från ritning K-15-6-010 

Figur 16: Karlstads kommun, från ritning K-15-6-010 

Figur 17: Karlstads kommun, från ritning K-15-6-010 

Figur 18: Karlstads kommun, från ritning A-40.6-10-02 

Figur 19: Karlstads kommun, från ritning A-40.6-10-02 

Figur 20: Karlstads kommun, från ritning A-40.6-10-02 



51 

 

Bílaga 1 – Mall för Fuktsäkerhetsbeskrivning 
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Bílaga 2 – Originalritningar 

 

 

 

 

 


