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Sammanfattning 

För att efterleva Regeringens miljöpolitik har Boverket tilldelats ansvaret för miljömålet God 

bebyggd miljö. Boverket är en myndighet som arbetar för Riksdagens miljömål och skall vid 

behov förslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. I Boverkets Byggregler finns krav som 

måste följas för att uppnå ett fuktsäkert byggande. Som förslag på hur dessa krav ska 

uppnås nämns Svensk Byggindustriers metod ByggaF – Metod för fuktsäkert byggande. 

ByggaF är en dokumentsamling med mallar, checklistor, kontrollpunkter och rutiner. Dessa 

dokument kan då ligga till grund för att upprätta en metod som säkerställer fuktsäkerheten 

under alla byggskeden. Skadefall har studerats i syfte att påvisa hur ByggaF fungerar och 

nyttan i att använda det. I samtliga av de behandlade fallen har kopplingar kunnat finnas till 

ByggaF, som kan förhindra problematiken. På så vis har dess täckningsgrad bekräftats. 

Kontakt har upprättats med flertalet aktörer i branschen för att få en uppfattning om hur 

metoden har tagits emot i branschen efter att den lanserades år 2007. Utifrån intervjuerna 

uppfattas att de flesta entreprenörer hört talas om metoden men inte använt den själva. 

Däremot har fuktsakkunniga använt den som underlag för att ta fram egna interna 

fuktsäkerhetsplaner. På grund av det används den av entreprenörer indirekt. Hos beställare 

ställs ByggaF som ett krav om man väljer att miljöcertifiera i Silver- eller Guldklass hos 

Miljöbyggnad. Annars ställs det oftast inte tillräckligt med krav på fuktsäkerhetsmetoder. 
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Abstract 

Included in Boverkets Byggregler are a number of demands that must be fulfilled in order to 

achieve a moisture safe construction. One of the suggestions on how to fulfil these demands 

is to use the method developed by Svensk Byggindustri, ByggaF – Method for moisture safe 

construction. In order to work according to the government’s environmental politics, Boverket 

has been given the responsibility to fulfil the aims of God bebyggd miljö, it is also their work 

to ensure that operations and establishments fulfil and reaches the goals that have been set 

by the Swedish government.  

 

ByggaF is a collection of documents including templates, check lists, control points and 

routines; these documents can be used during the whole building process to create a method 

which ensures that the moisture safety is withheld. It has been investigated whether or not 

cases of moisture damages could have been prevented with the proper use of ByggaF. In all 

the cases that have been studied, ByggaF could have been used to prevent mistakes and 

problems and by this, the efficiency and importance of the documents has been proven. 

 

Several major actors within the field have been contacted in order to gain a larger 

understanding about how the method has been perceived and utilized since its launch in 

2007. In general most of the entrepreneurs has heard of the method but never used it 

themselves. However, moisture specialist from major construction operations, have utilized 

ByggaF in order to develop internal moisture safety routines, therefor ByggaF is indirectly 

used by the entrepreneurs. ByggaF would, for constructors, be a requirement if one desires 

an environmental certification in either the gold or the silver category within the framework of 

Miljöbyggnad. Normally there are not enough requirements set regarding methods for 

moisture safety. 

 

Keywords: moisture safety, ByggaF, production, projection, moisture damage   
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Förord 

Under arbetet med denna rapport har vi fått en stor insikt i hur fuktsäkerhetsarbetet går till 

såväl för projektörer som för entreprenörer. Vi har fått stor förståelse över de möjligheter 

beställaren har att säkerställa att byggnaden uppförs på sådant sätt att fukt inte förblir ett 

problem. Vi har för avsikt att använda den här informationen till att underrätta våra kollegor 

och klasskamrater till att tillsammas samarbeta för en friskare inomhusmiljö. 

 

Vi vill tacka vår handledare Jenny Andersson för respons och vägledning, samt de anställda 

på AK-Konsult Indoor Air AB för deras svar på våra frågor. Speciellt vill vi tacka Fredrik 

Gränne, NCC, samt Lars Olsson, NCC, för de studiebesök vi fått göra på deras respektive 

arbetsplatser. De har varit väldigt givande möten som har givit oss viktig information för 

denna rapport.  
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1. Inledning 

Våra folkvalda i Riksdagen har beslutat om ett antal lagar och förordningar som reglerar 

samhällets minimikrav vid uppförande av funktionsdugliga byggnader.  En av dessa är 

Boverkets byggregler (BBR). I kapitlet Hygien, hälsa och miljö finns funktionskravet:  

 Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska 

olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa. (BFS 2011:26).  

För att uppnå detta ger Boverket olika åtgärdsförslag för fuktsäkerhetsprojektering. Det 

hänvisas till boken Bygg och kontrollteknik för småhus, men även skriften ByggaF. Trots 

dessa befintliga hjälpmedel är fuktskador fortfarande ett stort problem för branschen. 

 Vi har kunskap idag för att bygga fuktsäkert. Den troligaste anledningen till att skador 

uppstår är att den kunskapen inte nås ut i alla led eller att ansvarsfördelningen gällande 

fuktsäkerhet i projektering och produktion är otydlig. 

1.1 Syfte och mål 

Målet med arbetet är att presentera en studie utav ett antal skadefall och orsakerna till 

dessa. Det som skall studeras är huruvida ByggaF ger verktygen för att idag undvika dessa 

typer av skador. Rapporten ska även presentera när i byggskedet som fuktrisken hade 

kunnat ha uppmärksammats och av vem, för att därefter kunnat åtgärdas. Tanken är att 

rapporten ska hantera ett brett urval utav skadetyper för att återspegla ett brett spektra av 

olika risker. 

Rapporten skall undersöka hur vedertaget ByggaF är i byggbranschen, huruvida de används 

och hur de tas emot bland de olika aktörerna. 

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Samhällets målsättningar 

I syfte att skapa en bred bakgrund för denna rapport har samhällets målsättningar för en 

hållbar utveckling de senaste åren studerats och avhandlas nedan. 

 

År 1999 beslutade Riksdagen om 16 miljömål för att inte nästa generation ska ärva våra 

miljöproblem. Ett av dessa heter God bebyggd miljö och en del av Riksdagens definition är 

följande: "Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 
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livsmiljö... ”. Fuktskador som påverkar inomhusmiljön har i denna definition låg fokus. I den 

första fördjupande rapporten om arbetet med God bebyggd miljö skriver man följande: 

 Det kan konstateras att inomhusmiljöproblematiken är större än vad ett delmål inom God 

bebyggd miljö kan spegla varför det kan finnas skäl att formulera fler delmål om 

inomhusmiljö. (...) Dessa områden är emellertid mycket viktiga och kommer att behandlas i 

det framtida arbetet. [1] 

Således kunde det konstateras att miljömålet skulle komma att utvecklas vad det gällde 

fuktskador som påverkar inomhusmiljön. 

 

År 2002 tillsatte Regeringen en kommission för att öka kvalitén i byggandet. 

Uppmärksammade fall från denna tid är; Hammarby sjöstad, ombyggnaden av Moderna 

Museet, samt sprickbildningen i broarna på tvärbanan mellan Hammarby sjöstad och Alvik.  I 

rapporten som kom att heta Skärpning gubbar! förslår man följande; 

Ge Boverket i uppdrag att ta fram föreskrifter om fuktdimensionering före byggstart och 

fuktmätning innan inbyggnad, inklädning eller idrifttagande av relevanta byggnadsdelar [2] 

År 2008 fick Stadskontoret uppdrag av Regeringen att genomföra en uppföljning på 

kommissionen från 2002 som kom att heta; Sega gubbar… . Där konstateras att ingen av 

åtgärderna i kommissionen från 2002 har lyckats särskilt väl och att byggfelen har blivit fler. 

[3] Nedan presenteras ett utdrag från Sega gubbar: 

Statskontoret bedömer, efter genomförd utredning, att antalet byggfel under den gångna 

perioden sannolikt inte har minskat. Denna bedömning grundar sig på att flera från varandra 

fristående källor med god insyn i byggprocessen gett uttryck för uppfattningen att byggfelen 

tvärtom har ökat under perioden (...) Fuktskador är ett fortsatt stort problem  [3] 

 

År 2006 avsatte regeringen 50 miljoner kronor för att utföra en undersökning av 

byggnadsbeståndet och uppdatera delmålen för inomhusmiljön i miljömålet God bebyggd 

miljö. December samma år tilldelades Boverket arbetet att utföra studien. Undersökningen 

kom att kallas; byggnaders energi, tekniska status och inomhusmiljö, BETSI. 

Huvudrapporten Så mår våra hus presenterar resultatet i detta arbete. Boverket kom fram till 

att omkring 66 % av alla byggnader i landet har någon form av skada, 45 procent av dessa 

är fuktrelaterade som kan inverka på innemiljön. [4] Dock kunde inte alla skadorna ses som 

allvarliga. Boverket uppskattade även kostnader för återgärder till mellan 230 och 330 

miljarder kronor för samtliga skador. För att åtgärda samtliga hus med fuktskador beräknas 

de totala åtgärdskostnaderna uppgå till 101,3 miljarder kronor. [4] 
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I fördjupningsrapporten för delmålet God bebyggd miljö av arbetet i BETSI som heter God 

bebyggd miljö – förslag till nytt delmål för fukt och mögel från 2010, skriver man att det 

saknas kunskapsåterföring och att projekteringsfel och att utförandefel fortfarande tynger 

sektorn. [5] Boverket skriver i rapporten att åtgärder för att i produktionen reducera 

fuktskador handlar om att förbättra tillsynen över byggandet. Vid försäljning av småhus 

rekommenderas att det ska bli lagkrav på fuktbesiktning likande lagkraven för 

energibesiktning och obligatorisk ventilationskontroll. [5] I fördjupningsrapporten lämnas 

också ett nytt förslag till reviderat delmål för fukt och mögel i God bebyggd miljö: 

År 2020 ska byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför ska det 

säkerställas att: 

  – Fukt inte medför problem i inomhusmiljön genom att skapa förutsättningar för mögel och 

bakterier eller emissioner från material. Andelen byggnader med fuktskador av betydelse för 

inomhusmiljön ska år 2020 vara lägre än 5 % av totala byggnadsbeståndet. 

1.2.2 Uppföljning av miljömålen 

Miljömålen följs upp en gång om året och en fördjupad rapport lämnas till regeringen med ett 

intervall på fyra år. Det är respektive myndighet som ansvarar för uppföljningen. 

Naturvårdsverket ställer samman samtliga rapporter från de olika myndigheterna och 

presenterar sedan för regeringen. I detta arbete skall en uppskattning göras om aktuella 

styrmedel är tillfredsställande för att klara av målen.  

I 2012 års fördjupade utvärdering konstaterar man att miljömålen inte kommer att uppnås 

med dagens styrmedel. För fuktskador och mögel finns det idag ett allmänt intresse samt 

lagar och föreskrifter för att nå en bättre innemiljö. Dock råder okunskap och ett milt intresse 

hos fastighetsägare att åtgärda de problem som fukt orsakar. Följande är hämtat från 

Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering:  

För byggnadsrelaterat buller samt fukt och mögel bedöms gapet som stort i dagsläget. Här 

finns ett stort behov av kunskap och vägledning samt förbättrad tillämpning av befintliga 

regelverk. [6] 

1.2.3 Boverkets byggregler 

Boverkets uppdrag med avseende på miljö och hälsofrågor är följande: 

8 § Boverket ska 

1. inom sitt verksamhetsområde verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de 

miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för 

miljöarbetets utveckling, och 
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2. samordna uppföljning, utvärdering och rapportering i fråga om miljökvalitetsmålet God 

bebyggd miljö. [7] 

Utdrag från BBR:  

6:95 Fukt  

Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska olägenheter 

och mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa. (BFS 2011:26).  

Allmänt råd BBR 6:95 

Kraven kan uppfyllas och verifieras med hjälp av fuktsäkerhetsprojektering och kontroll av 

utförandet, så avsedd fuktsäkerhet uppnås. Vid projektering och kontroll av fuktsäkerheten 

kan Sveriges Byggindustriers metod Bygga F användas som vägledning.  

Som förslag till hjälpmedel för fuktsäkerhetsprojektering nämns ByggaF i avsnitt 6:95 som vi 

har för avsikt att avhandla med denna rapport. 

 

1.3 Avgränsningar 

Rapporten avgränsas mot att presentera utförliga tekniska lösningar och genomgående 

problemförklaring. Syftet med rapporten är istället att påvisa om problemen idag kan 

undvikas med hjälp utav ByggaF. 

Då ett flertal utav skadeutredningarna utförts på hus som byggts efter att ByggaF tagits fram 

så är inte frågeställningen om de specifika fallen vi studerar hade kunnat undvikas, utan om 

motsvarande skadetyp kan undvikas idag.  

Kostnader för åtgärder eller fuktprojektering kommer inte presenteras då det inte går att dra 

någon generell slutsats då varje byggprojekt är unikt. 

Avsikten är att intervjua ett flertal aktörer i branschen dock minst en projektör, entreprenör, 

fuktsakkunnig samt en av författarna till ByggaF. Då vi inte kommer kunna intervjua tillräckligt 

många för att kunna dra en akademisk slutsats från svaren kan det enbart presenteras som 

enskilda åsikter. 
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1.4 Lösningsmetoder 

För att ge en grund för utvärderingen till ByggaF så kommer ett flertal skadeutredningar att 

studeras, skadeutredningarna kommer från AK-Konsult Indoor Air ABs arkiv. Utredningarna 

kommer väljas efter typ av skada för att ett så stort antal olika skadetyper skall hanteras. 

Genom att studera utredningarna och fastställa skadan och den mest troliga orsaken kan en 

slutsats dras om det varit ett projekteringsfel eller utförandefel. Därefter undersöks vart i 

ByggaFs dokumentsamling som den typen av problem tas upp. På så vis kan det påvisas en 

koppling mellan problematiken och ByggaFs hantering av den. 

Fördelen med denna metod är att det ger ett konkret stöd för ByggaFs täckningsgrad. 

Nackdelen är att några av de riskkonstruktioner som fastställs är sådana som idag är 

självklara för alla byggare att undvika, exempelvis golvisolering ovan grundplattan. Men den 

typen av uppenbara riskkonstruktioner får helt enkelt hanteras som de andra skadorna. 

 

För att få en uppfattning om hur branschen i nuläget ser på fuktsäkerhet kommer ett flertal 

aktörer att kontaktas. Intervjuer per telefon kommer hållas samt besök på arbetsplatser, i den 

mån det finns tid för det.  

Styrkan i denna metod är att det ger en tydlig uppfattning av hur olika aktörer uppfattar 

situationen och kan ge bild över vad som måste förändras eller förbättras. Svagheten ligger i 

att inte tillräckligt många kommer kunna kontaktas för att kunna dra en generell slutsats, utan 

enbart enskilda åsikter kommer kunna presenteras. 

2 Nulägesbeskrivning 

Beställaren av denna rapport är AK-Konsult Indoor Air AB, fortsättningsvis kallat AK-Konsult. 

AK-Konsult är ett branschledande konsultföretag inom fukt och innemiljö. De arbetar med 

mätuppdrag, skadeutredningar och projektering för att såväl förebygga fuktskador som 

åtgärda befintliga skador. Företaget grundandes år 1990 av Anders Kumlin, år 2012 köptes 

AK-Konsult upp av Polygon Sverige AB, Kumlin är fortfarande verksam i företaget [8]. AK-

Konsult Indoor Air AB har kontor i Stockholm, Uppsala och Helsingborg, vårt arbete kommer 

utföras på Stockholmsavdelningen.  

Intresset från AK-Konsults för den här rapporten kommer av att man vill påvisa att 

fungerande hjälpmedel finns för att minska fuktskador vid såväl nybyggnation som vid 

ombyggnation. I en bransch som ständigt utvecklas behövs helhetsbilden över 

byggnationerna utvecklas samtidigt. Metoder som tidigare har fungerat kanske inte fungerar 
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längre då nya krav ställs. Därför har det kostnadsfria hjälpmedlet ByggaF tagits fram av 

FuktCentrum för att underlätta för såväl projektörer som entreprenörer. 

 

FuktCentrum är en centrumbildning vid Lunds Tekniska Högskola, de har till mål att förbättra 

förutsättningarna och utöka kunskaperna kring ett fuktsäkert utförande vid ny- och 

ombyggnation. Detta gör de genom att hålla utbildningar så som Diplomerad Fuktsakkunnig, 

och forska och utveckla fuktområdet inom byggbranschen [9]. FuktCentrum inrättades 2000, 

men har varit aktivt sedan 1980 under namnet Fuktgrupp i Lund [10]. 
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel redovisas termer och begrepp som är viktig för att förstå innehållet i rapporten. 

De fukttekniska egenskaperna för att få en uppfattning av problematiken beskrivs. ByggaF 

kommer också förklaras för att ge en bild av vad det är och nyttan av det.  

 

Kunskap för att utföra detta examensarbete har vi erhållit genom vår 

högskoleingenjörsutbildning. Fuktproblematik har behandlats mycket i kursen 

Skademekanismer av Fukt HS1020, och det har framgått att rutinerna för fuktsäkert 

byggande brister. Från kursen Byggstyrning HS1015 så framgår det i Ervin Révais bok 

Byggstyrning att det finns ett behov för innovativa metoder för ökad fuktsäkerhet. 

3.1 ByggaF 

Kretsloppsrådet är ett nätverk inom bygg- och fastighetssektorn som arbetar med ett frivilligt 

producentansvar. Syftet med rådet är att fungera som kontaktorgan för parter i bygg- och 

fastighetssektorn mot Miljödepartementet och Boverket. År 2003 fastställde rådet 

Byggsektorns miljöprogram där säkerställande av god inomhusmiljö ingick. Ett delmål var att 

det till år 2005 skulle ha tagits fram en mall för fuktsäkerhetsbeskrivning. Organisationen 

Sveriges byggindustrier var också en initiativtagare utav detta och tog kontakt med Lunds 

Tekniska Högskola som tillsammans tog fram ett projekt som kom att heta Fuktsäkerhet i 

byggprocessen. Där även SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut var delaktiga.  

Upprinnelsen av uppmärksamheten kring fuktskador i början av 2000-talet var de medialt 

uppmärksammade fuktskadorna i bl.a. Hammarby Sjöstad. I vår rapport, tidigare nämnda 

kommission Skärpning gubbar! lämnades förslaget: 

 Ge Boverket i uppdrag att ta fram föreskrifter om fuktdimensionering före byggstart och 

fuktmätning innan inbyggnad, inklädning eller idrifttagande av relevanta byggnadsdelar. 

År 2006 ändrade boverket i reglerna vad gäller fukt och införde fuktsäkerhetsprojektering 

som verifiering för att uppfylla de i rapporten, tidigare nämnda krav. [11] En 

enkätundersökning från 2002 gav det tydliga svaret att aktörer i branschen tycker att 

ansvarsfördelningen för fuktsäkerhet är otydlig. Intresse fanns även för mer hjälpmedel. [12]  

 

Mycket arbete gjordes inom området men det saknades fortfarande ett verktyg som 

behandlar fuktsäkerhetsfrågorna i hela byggprocessen. Många aktörer har utformat egna 

handlingsplaner för fuktfrågorna. Men nu var tanken att ta fram ett gemensamt dokument 

med sådan flexibilitet att det kan anpassas till alla byggprojekt. Resultatet blev ByggaF. 
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ByggaF är en metod där målet är att minska riskerna för fuktrelaterade skador. Målet ska nås 

genom att systematiskt ställa krav på fuktsäkerhet i hela byggprocessen där alla skeden 

vävs in: projektering, produktion samt förvaltning. Arbetet med metoden startar tidigt i 

projekteringen med identifiering utav riskabla konstruktioner. 

Efter att arbetet med att ta fram materialet skulle det distribueras till branschen. En handbok 

togs fram i syfte att lättare sprida informationen (Se figur). Svenska byggbranschens 

utvecklingsfond, SBUF och forskningsrådet, FORMAS finansierade ett informationsprojekt i 

syfte göra ByggaF allmänt känt i branschen. Seminarier runt om i landet hölls för att sprida 

informationen. Projektet ansågs lyckat då många i branschen hade tilldelats informationen. 

[13] 

3.2 Fukt 

För att beskriva fukt och dess fysikaliska egenskaper så används det ett flertal begrepp, här 

förklaras de som förekommer i rapporten. 

3.2.1 Fuktbegrepp 

Ånghalt, daggpunkt och relativ fuktighet 

Ånghalt är mängden vatten som finns i ett material, den mäts i gram per kubikmeter (g/m3) 

och benämns ibland som absolut fuktighet. 

 

Mängden vatten som luft kan bära är beroende av luftens temperatur, den så kallade 

mättnadsånghalten. Mättnadsånghalten ökar vid högre temperaturer och minskar när 

temperaturen sjunker. När mättnadsånghalten har uppnåtts, d.v.s. när luften inte kan bära 

mer vatten, kallas det för att daggpunkten är nådd, ångan kommer då kondenseras och bilda 

vatten i vätskefas. 

 

Den relativa fuktigheten är kvoten mellan luftens aktuella ånghalt och luftens 

mättnadsånghalt. Kvoten kallas sedan relativ fuktighet och mäts i procent. 

 

Inomhus varierar den relativa fuktigheten med årstiderna, på vintern när kall utomhusluft med 

hög relativ fuktighet kommer in i huset och värms värmes upp så sjunker den relativa 

fuktigheten på luften med ca 5 % per grad. På så vis blir inomhusluften relativt torr på vintern 

På sommaren håller uteluften högre temperatur och kan då hålla mer fukt, och då det ofta är 

liknande temperatur inne som ute så blir den relativa fuktigheten relativt lika. Den kan ibland 
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även bli något högre då det oftast finns en fuktproduktion inomhus i form av duschar, 

tvättmaskiner, etc. [14]. 

Kritiskt fuktstillstånd 

Det fukttillstånd där materialet inte längre kan uppfylla dess avsedda funktion och 

egenskaper. I mikrobiellt hänseende är tillståndet kritiskt när tillväxt kan ske. Utöver 

fukttillståndet så påverkar även temperaturen och varigheten den mikrobiella tillväxten. [14] 

Fukttillskott 

Skillnaden mellan ånghalten inomhus och utomhus kallas för fukttillskott. Det är mängden 

fukt som produceras i byggnaden, den kommer från utandning, duschar, tvättmaskiner, etc. 

Den mäts i samma enhet som ånghalten. 

Byggfukt 

Byggfukt är sådan fukt som tillkommit vid byggnation, så som vatten från betong och fuktigt 

virke. Betongfukt kan hanteras genom att välja en annan betongtyp eller styra torkklimatet. 

Fukthalten i virke kan man påverka genom att ställa krav på leverantöreren. 

3.2.2 Fukttransport 

Fukt kan transporteras in och ut ur material på tre olika sätt: 

Diffusion 

Skillnad i ånghalt ger fuktdiffusion, det innebär transport av fukt i ångfas, ångan rör sig från 

högre till lägre halt. Ett materials ångmotstånd styr hur mycket ånga som kan transporteras 

[15]. 

Kapillär sugning 

Kapillär sugning sker genom porerna i materialet, vattnet transporteras då i vätskefas. Vatten 

sugs då genom porerna på materialen, mindre porer ger längre transportlängd. Kapillär 

sugning kan transportera stora mängder vatten på kort tid [15]. 

Konvektion 

Fukt kan transporteras med luftströmmar, det kallas då fuktkonvektion. Luftströmmarna 

orsakas av tryckskillnader i byggnaden, otätheter kan då släppa genom fukt i konstruktionen. 

[14] 
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Tryckskillnaderna i ett hus påverkas av flera faktorer: 

  

Tryckskillnad till följd av termisk drivkraft, varm luft stiger, 

vilket orsakar ett övertryck i övre delen av konstruktionen. 

Därför är det mycket viktigt att bygga lufttät för att 

förhindra luftläckage.  

 

 

 

Tryckskillnad till följd av vind. Vinden orsakar invändigt 

undertryck på lovartsidan och motsatt effekt blir det på 

läsidan. På taket resulterar vinden i invändigt övertryck, 

vilket gör den delen mer känslig för luftläckage. 

 

 

Mekanisk frånluftsventilation ger ett jämnt invändigt 

undertryck på hela byggnadsskalet. Detta försvårar för 

fukt att tränga ut i konstruktionen genom konvektion. En 

ökad ventilation kan ibland till viss del användas för att 

minska luften fukttillskottet och luftläckaget [16]. 

 

  

Figur 1; tryck i hus från  
emperaturskillnad [16] 

Figur 2; tryck i hus från vind [16] 

Figur 3; tryck i hus från 
ventilation  [16] 
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3.3 Miljöproblem 

Mikroorganismer 

Mikrobiella skador så som mögel och svampar kan växa på organiskt material, men även på 

oorganiska om de inte hållits rena. De faktorer som påverkar huruvida organismerna kan 

växa är temperaturen, relativa fuktigheten och tiden. Vid 20 grader Celsius och relativ 

fuktighet högre än 75-80% så kan det oftast börja växa i organiska eller smutsiga material. I 

Sverige är det vanligast att angreppen gömmer sig inne i konstruktionen och kan därför inte 

upptäckas förrän hälsoproblem uppkommit. 

Kemiska föroreningar 

En del byggnadsmaterial, så som lim och flytspackel, kan vara extra känsliga för 

fuktpåverkan, fukten löser upp bindningsmedel som sedan kan orsaka emissioner. 

Emissionerna kan sedan orsaka dålig lukt och hälsoproblem, så som irritation i ögon, näsa, 

hals, samt huvudvärk. Dessa besvär går under samlingsnamnen sjuka-hus symptom [17]. 

3.4  Fuktsäkerhetsbegrepp 

Fuktsakkunnig 

En fuktsakkunnig anlitas för att arbeta fram en strategi för att ett fuktsäkert byggande kan 

upprätthållas under hela byggprocessen. Redan från programskedet och i vissa fall ändå till 

förvaltningen. Den fuktsakkunnige ska även finnas att tillgå för rådgivning till entreprenörer 

vid enskilda mindre insatser.  

I programskedet hjälper den fuktsakkunnige till med att formulera krav för 

förfrågningsunderlaget. Under projektering granskar och bedömer den fuktsakkunnige 

tillsammans med projektörerna riskkonstruktionerna. Därefter under produktionen upprättas 

en fuktplan till entreprenören. När produktionen är klar så överlämnas 

fuktsäkerhetsdokument till förvaltaren där mätresultat och fuktsäkerhetsarbete redovisas. 

Ibland nämns andra viktiga fuktaspekter som bör has i åtanke, så som städanvisningar. 

Fuktsäkerhetsprojektering 

Vid projektering utformas de tekniska detaljerna på ett sådant sätt att alla fuktkällor has i 

åtanke och hanteras på ett korrekt sätt. Projekteringen skall redovisas på ett sådant sätt att 

det är lätt att följa hur fuktsäkerheten har hanterats. 
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Fuktsäkerhetsplan  

I en fuktsäkerhetsplan skall de aktiviteter som entreprenören behöver utföra för att 

säkerställa en fuktsäker byggnad redovisas. Så som uttorkningsklimat, materialhantering och 

fuktmätningar. 

Fuktrond 

En fuktrond skall utföras av entreprenörens fuktsäkerhetsansvarige samt byggherren 

och/eller hans fuktsakkunnige. Under ronden kontrolleras materialhantering, 

uttorkningsklimat, fuktkvoter och eventuellt andra kontrollpunkterna som nämnts i 

fuktsäkerhetsplanen.  

4 Faktainsamling 

De skadefall som undersöks har tillhandahållits från beställare AK-Konsult. Då utredningarna 

är själva produkten som kunden beställt och köpt så gäller en sekretess tills dess att köparen 

har godkänt publicering. Då fokus inte ligger på objektet i fråga utan på själva skadan så 

kommer fallen redovisas anonymt. Skadefallen har valts ut för att ge en stor spridning på 

skadeorsaker och placeringar i byggnaden. 

 

Kontakt med olika aktörer i branschen har hållits i syfte att undersöka spridningen och 

användandet av ByggaF eller likvärdiga fuktsäkerhetsmetoder. I syfte att utvärdera 

distributionen och utvecklingen av ByggaF så har även kontakt hållits med FuktCentrum. 

Intervjuer har hållits via telefon och personliga möten 
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5 Genomförandet 

Skadefall har studerats och skadeorsaken har fastställts, sedan kan det bestämmas ifall 

skadan har orsakats av bristande projektering eller felaktigt utförande. Problematiken 

förklaras och åtgärdsförslag presenteras. Därefter kan det undersökas om, och i så fall vart, 

ByggaF tar upp problematiken.  

5.1 Fallstudie 

Studierna utav fallen kommer att presenteras enligt denna mall: 

Problem 

Orsaken till att problemet uppmärksammats, exempelvis synlig mögelväxt, elak lukt, 

symptom, etc. 

Riskkonstruktion 

Konstruktionens uppbyggnad beskrivs. 

Problematik med konstruktionen 

Här förklaras varför konstruktionen är riskabel och vad som kan ha orsakat fuktskadan. 

Åtgärd 

Åtgärdsförslag för hur konstruktionen måste förändras för att fungera ur fuktsynpunkt. 

Kan det förhindras idag? 

Under denna rubrik kommer urklipp och citat presenteras direkt från ByggaF. Dessa har till 

syfte att visa om ByggaF tar upp de riskmoment som har orsakat skadan, och därmed påvisa 

i fall skadetypen kan förebyggas med hjälp utav ByggaF. 
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5.1.1 Fall 1: Diffusion i grundkonstruktion 

Problem 

Radhus som brukas som daghem där personal och barn påvisar sjuka-hus symptom. Unken 

lukt och mögel på golvkonstruktionens reglar. 

Riskkonstruktion 

Husets grundkonstruktion består av en betongplatta utan underliggande termisk isolering, 

uppreglat golv och mellanliggande mineralullsisolering. På plattan finns även smuts och 

träspån på grund av bristande rengöring. Om kapillärbrytande skikt finns är oklart. Nedan 

illustreras konstruktionen 

 

Figur 4, golvkonstruktion med ovanliggande isolering [14] 

Problematik med konstruktionen 

En konstruktion utan underliggande isolering saknar den temperaturgradient och 

diffusionsspärren som krävs för att förhindar diffusiv uppfuktning. Så även om det finns 

kapillärbrytande skikt samt dränering, vilket är oklart i detta fall, så kan betongens ovansida 

ha kunnat fuktas upp på detta sätt. Om så är fallet att kapillärbrytande skikt saknas så kan 

vatten även sugas upp i vätskefas kapillärt genom betongen. 

Träreglar, mineralull, spån, etc. ligger direkt på betongplattans ovansida, där råder det hög 

relativ fuktighet. Detta gör att materialen har hög risk för mikrobiell tillväxt. 

Åtgärd 

Golvkonstruktionen måste bytas ut, och allt organiskt material måste rensas bort från 

betongen. Sedan kan ett mekaniskt ventilerat golv byggas upp på betongen, med oorganiska 

byggmaterial på betongen. 
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Kan det förhindras idag? 

I Bilaga 8. Rutin för fuktsäkerhetsprojektering beskrivs hur säker fuktprojektering kan göras 

och i vilka steg projektören måste tänka inför varje byggnadsdel. Fuktkällor skall identifieras, 

byggnadsdelen skall genomgå en teoretisk fuktbelastning. Fukttillstånd uppskattas och 

beskrivs efter hur de förändras över tiden, sedan kan det undersökas om fuktnivån någon 

gång når kritiska värden. Då måste utformningen anpassas.  

 

Har hela denna process utförts kan resultatet förslagsvis redovisas enligt den mall som 

redovisas nedan. 

Urklipp ur ByggaF, Bilaga 8. Rutin för fuktsäkerhetsprojektering: 

Redovisning av fuktsäkerhetsbedömning 

Redovisningen kan göras i tabellform se exempel nedan och biläggas 

fuktsäkerhetsdokumentationen.  

Byggnadsdel Fuktkälla Fuktbelastning Resultat, 

hänvisning till 

dokument 

Bedömning/ 

Motiv 

Uppföljning i 

produktionsskedet 

Byggnadsdel

ens funktion, 

utformning, 

ingående 

material 

 

 

 

Neder-

börd, 

markfukt, 

byggfukt 

… 

Typ av 

fuktbelastning, 

intensitet, 

varaktighet t ex 

stående vatten 

på bjälklag 

Resultat från 

fuktsäkerhetsbe

dömningen, 

förenklingar, 

antaganden, 

använd metod, 

och eventuella 

avvikelser från 

ursprungliga 

krav 

Motiv till varför 

byggnadsdelen 

kan anses 

fuktsäker och en 

bedömning av 

risk för och 

konsekvens av 

skada.  

Kontroll eller 

uppföljning som 

skall utföras i 

produktionsskedet 

Tabell 1, Redovisning av fuktsäkerhetsbedömning, ByggaF Bilaga 8. Rutin för 

fuktsäkerhetsprojektering rev. 2008-09-09 
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I ByggaF Bilaga 9. Checklista för fuktsäkerhetsprojektering rev 2008-09-09, sid 5 redovisas 

att vid en fuktprojektering av platta på mark måste följande moment beaktas: 

 Markens RF=100 % 

 Ångspärr 

 Värmeisolering under grundkonstruktionen 

 Värmeisolering på utsidan, kallaste sidan 

 Kontrollera temperaturgradienten över platta på mark (obs speciellt för stora 

byggnader) 

 Tag hänsyn till värmekällor i marken, i grunden eller i plattan. Gör beräkning.  

 Undvik köldbryggor 

 Lufttät konstruktion för att undvika golvdrag, dålig lukt och ev. radon 

 Undertryck i grunden 

 Hindra avdunstning av markfukt 

 Ventilation 

 Inget organiskt material i krypgrunder eller i kontakt med betongplatta på mark 

Här är ett exakt urklipp ur ovan nämnd ByggaF dokument. 

I det här fallet har man inte haft värmeisoleringen under grundplattan, vilket nämns i 

checklistan. Ångspärren om nämns är också frånvarande och organiskt material har varit i 

kontakt med betongplattan. 

I detta specifika fall är det lätt att se hur en projektör hade kunnat varnas för denna 

riskkonstruktion redan i ett tidigt skede. 
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5.1.2 Fall 2: Konvektionsproblem efter renovering 

Problem 

En enplansvilla med trästomme drabbades av brand och behövde renoveras. Vid renovering 

byttes befintlig isolering 150-200 mm kutterspån ut mot 500 mm lösull. Innan lösullen lades 

så utfördes tätningsarbete med plastfolie för att stoppa varm och fuktig luft från att nå vinden. 

Ca två år senare noteras kraftig mikrobiell påväxt samt isbildning på råspontens insida. 

 

Figur 5, isbildning insida råspont. Källa: AK-Konsult Indoor Air AB 

Riskkonstruktion 

En kallvind är en riskkonstruktion för att de ställer högre krav på lufttätheten från 

bostadsutrymmet. När varm och fuktig luft når det kalla vindsutrymmet så kyls den ner och 

RF höjs, kyls den för mycket så nås daggpunkten och det börjar kondesera. 

Problematik med konstruktionen 

När vinden tilläggsisolerades så sänkte man temperaturen i vindsutrymmet. Tätningsarbetet 

som utfördes i samband med renoveringen gick till så att plastfolie fästes mot takstolar 

genom häftning. Hur skarvarna är utförda är inte undersökt. Dock visar luftläckagesökning 

som utförts att det förekommer otätheter i vindsbjälklaget. 

 

Då det inte har blivit helt tätt kan luft ha kunnat smita upp mot den nu ännu kallare vinden där 

den då kan ha kondenserat.  
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Åtgärd 

För att förhindra problemet i det här fallet finns det tre alternativ: 

1. Stoppa tillförseln av fukt: genom att förbättra lufttätheten på vindsbjälklaget eller 

minska fuktinnehållet i den uppläckande luften genom ökad ventilation. 

2. Höja temperaturen på vinden: genom att höja temperaturen på luften i vindsluften 

sänks den relativa fuktigheten. Detta kan göras genom att installera ett 

värmeaggregat eller att minska på isoleringen.  

3. Avfuktning av luften: antingen kan en avfuktare installeras eller en styrd ventilation. 

Styrd ventilation körs när den känner av att ventilation ger uttorkning, och stannar vid 

motsatt förhållande. 

Kan det förhindras idag? 

Då inte hela diffusionsspärren undersökts kan inte det fastslås exakt vad det är som utförts 

fel. Men då luftläckagesökning har redovisat att läckage förekommer så visar det på att 

plasten förmodligen inte monterats helt korrekt.  

 

I ByggaF nämns de generella riskerna med en vindskonstruktion i Bilaga 12. Byggherrens 

arbete för fuktsäker byggnad, sidan 6: 

 Luftfuktighetens variationer under hela året (stor isolertjocklek medför uteklimat 

på vind). 

 Materialval med hänsyn till mögelresistens (material som underlagstak, vindskydd 

på isolering etc.). 

 Behov av ventilationsanordningar. 

 Fuktdiffusion inifrån. 

 Risk för fuktkonvention vid otätheter, genomföringar (t ex intill lucka och 

genomföringar). 

 Risk för utifrån inläckande vatten. 

 Risk för indrivning av yrsnö. 

 Inga fuktkänsliga material som t ex träfiberskivor, trä och gipsskivor mellan två 

diffusionstäta skikt. 

 Risk för köldbryggor och därmed risk för hög RF på insidan av konstruktionen. 

 Byggfukt och risken att andra intilliggande material kan ta skada av detta, speciellt 

från vindsbjälklag av betong. 
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Listan ovan är en checklista för Byggherren så att han/hon skulle kunna, tillsammans med en 

fuktsakkunnig, gå genom det som projekteras och då kanske upptäckt problemen innan 

produktionen. Här framgår det att stor isolertjocklek ger uteklimat på vindsutrymmet, vilket 

projektören för ombyggnationen skulle ha uppmärksammat. Samt att risker för fuktkonvektion 

genom otätheter måste beaktas, och att man därför som entreprenör måste se till att det 

byggs lufttätt.  

Det finns flera hjälpmedel för att uppfylla lufttätt byggande, bland annat från 

materialtillverkaren i form av detaljerade byggtekniska lösningar. FuktCentrum har också 

information för att bygga lufttätt, det är en liknad dokumentsamling som ByggaF bestående 

av förslag på rutiner och checklistor för byggsektorns olika aktörer. 
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5.1.3 Fall 3: Kapillärtransport i tegelvägg 

Problem 

I en skolbyggnad klagar personal och elever på hälsobesvär liknande sjuka hus symptom. 

Besvär upplevs vara kopplade till problem med inomhusmiljön. Ett flertal skador kan ha 

föranlett till hälsoproblemen, men studien kommer i det här fallet enbart hantera 

problematiken i ytterväggskonstruktionen. 

Riskkonstruktion 

Ytterväggen är uppbyggd på träregelstomme med skalmursfasad och profilerad plåt, 

vindsbjälklaget bärs av betongpelare. Övre delen av fasaden är profilerad plåt och den undre 

halvan är ½-stens skalmur av tegel. Bakom plåten och teglet sitter en asfaboard.  

 

Vid konstruktionsingrepp har det konstaterats att murbruksspill ligger dikt an mot 

asfaboarden, så kallade brukstuggor. Vattenavledare finns i botten av luftspalten, men då 

stötfogar inte har lämnats så har avrinningen blockerats och inte fungerat som tänkt. 

 

Figur 6, illustration bruktuggor och bristande avvattning. Källa: AK-Konsult Indoor Air AB 

Problematik med konstruktionen 

Tegel leder vatten kapillärt, på så vis kommer det att bli fuktigt på insidan av teglet vid 

slagregn, i nytt tegel tar det ungefär 15 minuter innan vatten rinner på insidan. Därför är det 

av yttersta vikt att ett kapillärbrytande skikt finns bakom teglet, ofta i form av en luftspalt. 
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I det här fallet har brukstuggor befunnits på baksidan av teglet, till följd av för mycket bruk. 

Dessa brukstuggor ligger då i kontakt med asfaboarden och har då kunnat leda vatten ända 

in till den. 

Dessutom brister vattenavledning, vilket gör att vatten som tagit sig in genom teglet blir fast 

där och måste sedan långsamt torka ut botten av facket mellan teglet och asfaboarden. 

Utöver det vatten som kunnat ledas in till asfaboarden kapillärt genom brukstuggorna så kan 

konstruktionen även ha fuktats upp genom att vatten har blivit stående i luftspalten. 

Genom dessa brister har konstruktionen kunnat fuktas upp vilket kan ha föranlett den 

mikrobiella tillväxten. 

Åtgärd 

För att åtgärda dessa problem rekommenderas att allt skadat material byts ut efter att 

väggen har modifierats med fungerande vattenavledning och ett oorganiskt skivmaterial 

istället för asfaboarden. 

Kan det förhindras idag? 

I Bilaga 9. Checklista för fuktsäkerhetsprojektering redovisas de moment som är kritiska och 

måste beaktas vid fasadkonstruktioner: 

 Uttorkning av regn som absorberats av fasadmaterial 

 Frostbeständigt material i skalmur, fasad 

 Luftspalt, dränering, luftning 

 Inget fogbruk i luftspalt 

 Avvattning från fasad 

 Lutning på vattenavledande plåtar 

 Takutsprång för att minska belastning av slagregn 

 Flerstegstätning i fogar i fasader och fönster 

 Sommarkondens till följd av slagregn 

 Fuktkänsliga material som trä skall vara skyddat mot fukt 

Här påpekas det att uttorkning av regn som absorberats måste tas kunna ske, vilket det inte 

kunnat göra i den här konstruktionen då avvattning saknas. Dessutom har det funnits fogbruk 

i luftspalten, som det nämns i punkt fyra. Detta är förmodligen inte ett projekteringsfel, utan 

har skett oplanerat vid utförandet. Men med vetskapen av risken med det hade det kunnat 

tas med som en kontrollpunkt till fuktronderingarna.   
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5.1.4 Fall 4: Fasadinventering 

Problem 

En bostadsförening i södra Stockholm äger två fastigheter uppförda år 2000. De boende 

besväras av estetiska besvär på fasaden då missfärgningar och putssläpp har uppstått. 

Besvärande lukt finns även i lägenheterna i souterrängplan. 

Riskkonstruktion 

Byggnaderna består av en betongstomme och utfackningsväggar med trästomme. 

Fasaderna är utav konstruktionsprincipen enstegstätning. Principen innebär att yttersta 

skiktet ensamt har uppgiften att stå emot både regn och vind. Skulle en otäthet i det skiktet 

uppstå innebär det att vatten obehindrat rinner in i väggen. Eftersom principen saknar 

ventilation i form utav en luftspalt, kommer det ta längre tid för fukten att torka ut då det 

måste ske genom diffusion. 

I underkant utav ytterväggen, där väggisolering utav cellplast möter den dränerande 

isolerings skivan, finns även en risk för fuktproblem. En bit ned i marken råder 100 % relativ 

fuktighet. När den fuktiga markluften läcker upp mot ytterväggen vintertid riskerar den att 

kondensera mot densamma.  

Problematik med konstruktionen 

Vid okulär inspektion utav fasaden uppmärksammades brister med plåtarbeten och sprickor i 

putsskiktet. Där provtagning av fuktkvoten visade på riskabelt höga nivåer motiverades även 

fördjupade undersökningar genom konstruktionsingrepp för att konstatera mögelskada. 

 

Figur 7, Bristande plåtdetaljer. Källa: AK-Konsult Indoor Air AB 
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För att undersöka huruvida fuktig markluft läcker upp och kondenserar mot ytterväggen 

utfördes en spårgasmätning för att följa luftens väg. Resultatet utav detta visade att så var 

fallet. 30 cm under marken sitter en plastprofil som har till uppgift att stoppa transport av den 

fuktiga luften. 

 

Figur 8, Källarvägg [16] 

 

Åtgärd 

Då brister i plåtarbeten har observerats på flera delar av fasaden finns stor risk för ytterligare 

skador. I diskussionen för åtgärder nämns två förslag. Antingen gör man punktåtgärder runt 

fönster och nedre delar av fasad, åtgärdar brister i plåtdetaljer och behåller fasaden. Det 

kommer dock att krävas täta underhållsintervaller med mjuk fog vid genomföringar, skarvar, 

plåtbleck och fönsterkarmar. Underhållet bör planeras med en intervall på 5-7 år beroende 

på fogarnas tendens till att åldras och tappa elasticitet. Det andra alternativet är att hela 

fasaden byts ut mot en långsiktigt hållbar fasad.  

För att förhindra uppfuktningen av underkant utav ytterväggen på grund av stigande markluft 

bör lufttransporten där brytas. Antagligen brister utförandet vid infästningen utav plastprofilen 

så att det inte är tätt. Som åtgärd bör det monteras en dropplåt ovan mark mot betongen. Då 

kommer eventuell stigande markfukt att kondensera mot den istället för ytterväggen. 
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Kan det förhindras idag? 

I ByggaF Bilaga 9. Checklista för fuktsäkerhetsprojektering, sid 7 redovisas att vid en 

fuktprojektering av fasader och fönster måste följande moment beaktas: 

 Uttorkning av regn som absorberats av fasadmaterial 

 Frostbeständigt material i skalmur, fasad 

 Luftspalt, dränering, luftning 

 Inget fogbruk i luftspalt 

 Avvattning från fasad 

 Lutning på vattenavledande plåtar 

 Takutsprång för att minska belastning av slagregn 

 Flerstegstätning i fogar i fasader och fönster 

 Sommarkondens till följd av slagregn 

 Fuktkänsliga material som trä skall vara skyddat mot fukt 

 

 Fogar 

 Anslutningar, genomföringar, skarvar, fogar 

 Droppbleck, vattenavledande plåtar 

 

I materialet från ByggaF ges ett betänkande att se över möjligheterna för luftspalt, dränering 

och luftning av fasaden. Droppbleck och anslutningar i fasaden ska även kontrolleras så att 

de är funktionsdugliga. I Bilaga 3. Byggherrens arbete för fuktsäker byggnad 

rekommenderas att byggherren genomför en uppföljning av kompetens för fuktsäkert 

byggande hos entreprenörerna, t.ex. referensobjekt och utbildning. 

Vid upprättandet av fuktplan rekommenderas en granskning av projekteringshandlingar 

för att identifiera fuktkritiska konstruktioner. Då enstegstätad fasad är en riskkonstruktion 

bör kontroll av dess funktion följas upp vid fuktrond.  I detta skadefall brister vissa 

plåtdetaljer i utförandet och har förmodligen inte utförts fackmannamässigt. 

Med avseende på den stigande markluften ska plastprofilen, enligt den tekniska supporten 

hos tillverkaren utav den aktuella isoleringsprodukten, fungera som brytning utav stigande 

markluft. Profilen ska även enligt arbetsbeskrivningar tätas noggrant med silikon mellan profil 

och källarvägg. [18]  
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5.1.5 Fall 5: Emissionsskador 

Problem 

En skolfastighet i norra Sverige har fått klagomål på upplevda problem med inomhusmiljön. 

Riskkonstruktion 

PVC mattor som limmas mot fuktig betong riskerar att skapa en reaktion mellan betongen 

och mjukgörare i PVC-mattan och limmet, risken är då att kemiska ämnen uppstår som kan 

ge hälsoproblem. Risken för detta är stor om betongen inte har låtits torka mer än till 85-95% 

relativ fuktighet. En PVC-matta som läggs innan betongen ansens vara tillräckligt uttorkad 

kan försvåra och även förlänga uttorkningen då PVC-mattor har väldigt högt 

ånggenomgångsmotstånd. 

Problematik med konstruktionen 

Det vattenbaserade mattlimmet har troligtvis skadats av fukt på grund av för tidig 

mattläggning. 

 

Figur 9, Illustration av fukt som reagerar med mattlimmet. Källa: AK-Konsult Indoor Air AB 

Åtgärd 

Normalt behövs en utrivning av hela golvkonstruktionen och därefter rengöring. Ett golv som 

skapar en luftspalt med frånluftsventilation bör sedan monteras.  
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Kan det förhindras idag? 

I ByggaF Bilaga 9. Checklista för fuktsäkerhetsprojektering, sid 9 redovisas att vid en 

fuktprojektering av betong måste följande moment beaktas: 

 Uttorkning av byggfukt 

 Uttorkningstider  

 Uttorkningsklimat 

 Ensidig/dubbelsidig uttorkning 

 Betongkvalitet 

 Tjocklek på bjälklag 

 Pågjutning 

 Avjämning 

 Fuktspärr 

 Golvmaterial och andra ytskikt 

 Fästteknik, limtyp 

 

Som hjälpmedel för att beräkna uttorkningstider finns beräkningsprogrammet TorkaS. För en 

god uttorkning av byggfukten finns Sveriges Byggindustriers handbok Byggtorkning som 

hjälpmedel.  

I ByggaF, Bilaga 14. Checklista för identifiering och hantering av fuktkritiska moment och 

konstruktioner i byggskedet, betonas viken av att beakta olika golvmaterial och varierande 

torktider för olika betongkonstruktioner. Punkterna i checklistan ser ut som följande: 

 Identifiera kritiska fuktnivåer för olika golvmaterial 

 Beräkna torktider för olika gjutetapper, konstruktionsutformningar, 

betongkvaliteter, uttorkningsklimat, tid för och klimat vid tätt hus,  

 Beakta längre torktid för voter, förstyvningar, kantbalkar, kvarsittande form etc. 

 

Följer man de rekommendationer som har presenterats här, i projekteringsskedet så torde 

det inte finnas någon risk för denna typ av skada.  
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5.2 Intervjuer 

I detta kapitel avhandlas användandet av ByggaF i branschen baserat på intervjuer. För att 

beskriva kommunala fastighetsägare förhållningssätt har även Stockholms Miljöprogram 

avhandlats. 

Stockholms Miljöprogram 2012 – 2015 

Visionen för miljöarbetet i Stockholm är att staden fortsätter att utvecklas som en miljöstad i 

världsklass. I linje med det har Stockholms miljöprogram upprättats som ett styrmedel för 

samtliga nämnder och styrelser att stå i relation till. Miljöprogrammet knyter an till de tidigare 

nämnda nationella miljömålen. Programmet är uppdelat i inriktningsmål, där sund 

inomhusmiljö är ett av dem i vilket man avhandlar fuktproblem. Detta mål berör i första hand 

stadens bolag som äger fastigheter.  

Delmålet innebär att: 

• Stadens fastighetsägare arbetar aktivt med riskfaktorer som kan påverka 

inomhusmiljön negativt 

• Hälsobesvär orsakade av inomhusmiljön minskar 

• Luftkvaliteten, ventilationen och det termiska klimatet inomhus förbättras 

• Fuktskador förebyggs och saneras 

För uppföljning utav detta ansvarar Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillsammans med 

Skolfastigheter i Stockholm AB(SISAB), Svenska bostäder, AB Familjebostäder, AB 

Stockholmshem, fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden [19] 

Beställare  

Skolfastigheter i Stockholm AB SISAB har på uppdrag utav Stockholmsstad att förvalta 

stadens förskolor och skolor. SISAB förvaltar 590 förskolor, grundskolor och gymnasier i 

Stockholm, totalt 1,7 miljoner kvadratmeter där över hundra tusen människor vistas varje 

dag. [20] 

SISABs miljöarbete har arbetats fram med de nationella miljömålen och Stockholm stads 

miljöprogram som bakgrund. [21] Ett resultat utav detta arbete är de byggtekniska 

projekteringsanvisningar som är till för att förtydliga de tekniska krav som ställs utöver 

myndighetskrav och branschregler.  

Att våra barn vistas i sund inomhusmiljö tycker sannolikt de flesta är viktigt, inte minst Göran 

Widholm, tidigare byggteknisk speciallist på SISAB som har arbetat med att förbättra detta i 

15 år. Han berättar om ett fuktsäkerhetsarbete som tidigare var obefintligt men som idag kan 
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anses omfattande. I projekteringen deltar ramavtalade fuktkonsulter som tillsammans med 

konstruktörer skriver en fuktplan som också kallas miljö och kontrollplan, den bifogas senare 

till förfrågningsunderlaget och skall följas upp i produktionen. Göran påpekar att arbetet med 

att ta fram en korrekt projektering är viktigt men att ansvaret för kvaliteten på den uppförda 

byggnaden alltid ligger hos hantverkarna. Med anledning av det har en dialog upprättats med 

en kontaktperson hos den avtalade entreprenören som är insatt i fuktfrågorna.  

SISAB arbetar aktivt med egna strategiska miljömål med uppföljningar varje år. En 

enkätundersökning för inomhusmiljön genomförs med ett intervall på två år där målet är att 

antalet nöjda ska öka.  

Ett delmål inom detta är att: ”Samtliga ny- och ombyggnadsprojekt ska redovisa 

fuktmätningsprotokoll med godkända värden.” [20] 

 

På Riksbyggen väljer man att certifiera enligt Miljöbyggnad vid nyproduktion berättar 

Charlotte Ahlstrand. Även Svenska bostäder har deklarerat det samma. [22] Målet för de 

båda är att nå Silver nivå. För fuktsäkerheten innebär det vissa åtaganden utöver BBR, 

såsom; 

 

 Aktuella branschregler följs för utförande av våtrum. 

 Fuktsäkerhetsprojektering enligt Bygga F eller motsvarande. 

 Fuktmätningar i betong utförs enligt RBK, dvs. Rådet för ByggKompetens. 

 

För att nå Guld nivå krävs det att både beställaren och entreprenör har utsedda diplomerade 

fuktsakkunniga samt en enkätundersökning där mindre än 10 % av brukarna ska uppleva 

hälsobesvär. [23] 

 

På frågan om huruvida uppföljningen av fuktsäkerhetsarbetet i produktionen är god svarar 

Charlotte att den håller kraven för BBR, dock förbättras dokumentationen avsevärt vid en 

miljöcertifiering. 

Fuktsakkunnig 

Fredrik Gränne arbetar som ledande teknisk specialist på NCC och är diplomerad 

fuktsakkunnig. Gränne har varit delaktig i framtagandet av NCCs fuktsäkerhetsbeskrivning, 

och berättar att delar ur ByggaF har legat till grund för NCCs interna fuktsäkerhetsprogram 
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som används vid alla projekt. Dock skall vissa projekt miljöklassas efter den svenska 

klassningen Miljöbyggnad, och för att uppnå Silver eller Guld nivå i den så är det ett krav att 

hela ByggaF följs. Så vid dessa byggen används ByggaF.  

 

Utöver författande och skapande av dessa dokument så håller Gränne även i 

internutbildningar om fuktsäkert byggande för flera yrkesgrupper på NCC. Innehållet på 

föreläsningarna varierar på vilka åhörarna är, men generellt sett förklaras problematiken med 

fukt, och visar att det måste tas hänsyn till under alla faser och skeden. Åhörarna informeras 

om hur riskkonstruktioner skall hanteras och vilka metoder man skall använda sig av. 

 

Gränne berättar att det allmänt bedöms om väderskydd i produktionen ska användas eller 

inte enligt en riskanalys. Formeln ser ut som följande: konsekvens x sannolikhet = risk. 

Eventuella konsekvenser vid byggande utav betongstomme bedöms låga, då det anses 

lätthanterligt att ta hand om eventuell fukt från regn, därför får sådana konstruktioner en låg 

riskfaktor. Vid resande utav en trästomme är de eventuella konsekvenserna större. 

Sannolikheten för dålig väderlek bedöms olika över året och geografisk placering. 

Motiverandet till att använda väderskydd eller ej hanteras således för varje enskilt projekt. 

Platschefer 

Vid intervju med ett flertal platschefer anställda på NCC, Skanska och Veidekke så framgår 

att det finns en viss rutin för fuktsäkerhet. Gemensamt för samtliga var att varierande krav 

ställs från beställarens sida, men för det mesta är det BBRs krav som ställs, utöver vissa 

specifika materialkrav.  

Tillvägagångssättet för att upprätta fuktsäkerheten skiljde sig en del mellan Veidekke och de 

andra två företagen. Vid NCC och Skanska så finns en fuktsakkunnig med genom hela 

byggprocessen, som i projekteringsskedet upprättar ett fuktsäkerhetsprogram som sedan 

följs upp genom hela bygget. I programmet görs kontrollplaner för projektörerna och tekniska 

detaljer löses.  

Inför byggstart hålls arbetsberedningar hos NCC och Skanska där byggarbetarna informeras 

om hur arbetet kommer gå till och hur kraven skall hållas. Fuktsakkunnige håller sedan 

fuktronder under byggets gång där arbetet följs upp. Hos NCC så upprättas en 

fuktskyddspärm där mätningar och eventuella avvikelser redovisas. Skanska har en KMA 

(kvalitét- och miljöansvarig) som ansvarar för att eventuella fel som rapporteras i 

fuktronderingarna åtgärdas. 
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Veidekke lägger stort fokus på att hålla ett bra torkklimat för att torka ut betongen, detta 

genom att snabbt få tätt och hålla varm och torr luft, klimatet mäts kontinuerligt genom 

utplacerade mätinstrument. Mikael Lilliesköld, platschef på Veidekke, sköter fuktrondering 

själv och anser att man som platschef ska bestitta de kunskaperna som krävs för att sköta 

kontrollerna. 

Generellt sett anses det bland de platschefer som intervjuats att det läggs för lite resurser på 

fuktsäkerhet, bristande kompetens är det största problemet. Per Hellman på Skanska menar 

på att det är kunskap hos arbetsledarna som måste förbättras, för då kan de på ett effektivt 

sätt sprida kunskaper vidare nedåt.  

Studiebesök NCC Ursvik 

I syfte att studera hur fuktsäkerhetsarbetet följs upp i praktiken bokade vi ett möte med 

platschef Lars Olsson som i Ursvik, Sundbyberg bygger en högstadieskola för NCC. Skolan 

är uppförd med betongstomme och putsfasad, då konsekvenserna vid regn anses 

hanterbara så har väderskydd ej använts i detta projekt. En fuktplan upprättades innan 

byggstart och har följts upp kontinuerligt. Inga särskilda fuktronder ägde rum, utan Olsson 

påpekade att det hanterades samtidigt med andra moment. Det avgörande ur fuktsynpunkt 

är att nå tätt tak så tidigt som möjligt. Olsson påpekade även värdet av att en utomstående 

konsult utför fuktmätningarna av betongen för extra god dokumentation.  
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6 Analys 

6.1 Studier utav Skadefall 

I samtliga utav de skadeutredningar som har studerats har kapitel och urklipp ur ByggaF 

kunnat hittas där problematiken tas upp och kan hanteras och undvikas. På så vis kan det 

sägas att ByggaF tagit upp alla de undersökta fuktriskerna, och visat vem som kan upptäcka 

och kunna förebygga problemet, samt i vilket skede i byggprocessen.  

Dock skulle listorna kunna förtydligas ytterliggare. En insatt fuktsakkunnig förstår innebörden 

över de kontrollpunkterna som nämns i listorna, men för en icke fuktutbildad projektör kan 

det vara svårt att förstå vad som skall göras. Exempelvis vad som skall beaktas när det 

nämns att en vägg skall ha dränering. Det nämns inte varför eller hur det skall hanteras, och 

kan därför orsaka förvirring. Det bästa vore då om projektören kontaktade en fuktsakkunnig, 

men likväl kan det leda till irritation och att projektören slutar använda ByggaF. 

6.2 Ansvar, krav och bestämmelser 

Byggherren är enligt PBL ansvarig för att arbetet med fuktsäkerheten utförs och ansvarar 

därmed för att utse kontrollansvarig som upprättar en kontrollplan. [24] I enlighet med vad 

som framgått vid intervjuerna samt vad som kan läsas i nyligen publicerade rapporter och 

artiklar så ligger idag ansvaret på beställaren att ställa högre krav på entreprenörerna. Krav 

som att använda sig av en fuktsäkerhetsmetod för att upprätthålla ett fuktsäkert byggande. 

 

Motiveringen för att som Byggherre välja miljöcertifiering av sin byggnad är ett gott 

säljargument till miljömedvetna kunder. Det är en garanti från tredje person att byggnaden 

har god inomhusmiljö samt låg energiförbrukning. En miljöcertifiering visar även på 

ansvarstagande för miljön och minskande driftkostnader vid förvaltning. [25] Intresset för att 

certifiera med metoden Miljöbyggnad har ökat, det har på några år i Sverige registrerats 800 

byggnader. [26] 

6.3 ByggaF branschstandard 

Den åttonde maj 2013 släpptes en ny utgåva av ByggaF. Denna upplaga ska göras till 

branschstandard. Det beslutades gemensamt av SP, FuktCentrum och FoU inom Sveriges 

Byggindustrier. Den nya upplagan skall släppas genom en lanseringskampanj med 

tidningsartiklar, föreläsningar och reklamfilmer. Enligt Lars Östberg som är fuktspecialist på 

Peab och även har medverkat vid författandet av den nya upplaganså behövdes den gamla 

versionen uppdateras med en ny utformning. Nu har vissa dokument slagits ihop och 
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nomenklaturen har gjorts tydligare, de tidigare rekommendationerna har även formulerats om 

för att fungera som krav istället.  

Förhoppningen med den nya upplagan är att alla led skall börja arbeta efter denna metod, i 

synnerhet projektörer som idag är osäkra på hur de skall använda sig utav ByggaF. 

Kunskaperna hos konsulter och entreprenörer vad låg enligt Östberg, det har man för avsikt 

att förändra i och med den nya utgåvan. För att uppnå detta har flera parter medverkat i 

framtagandet i förhållande till den tidigare utgåvan. [27]  
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7 Slutsatser 

Fallstudierna har visat att med ett korrekt användande av ByggaF kan man upptäcka och 

förhindra flertalet fuktskador. Det påvisar nyttan i att använda sig av detta hjälpmedel. Dock 

skulle en reviderad tydligare upplaga kunna underlätta användadet för projektörer. Då 

flertalet projektörer känner sig osäkra på hur de ska arbeta med ByggaF, så behövs tydligare 

anvisningar i dokumenten enligt Lars Östberg, PEAB, som varit delaktig i framtagandet av 

den nya upplagan ByggaF.  

Intervjuer har visat att ByggaF används av flera stora byggföretag, så som NCC och 

Skanska. Dock har de där använts som ett underlag för att sedan utveckla en egen 

fuktsäkerhetsbeskrivning. Därigenom så tillämpas metoden ByggaF indirekt av 

entreprenörer.  

Den allmänna kännedomen kring ByggaF är i bästa fall ringa, en majoritet av aktiva i 

branschen har hört talas om metoden men bara en liten del har någon erfarenhet av den. 

Bland de studenter vi har varit i kontakt med känner ingen till ByggaF eller någon annan 

fuktsäkerhetsmetod, det kan anses nödvändigt att i utbildning informera byggingenjörer om 

hur man går till väga för att upprätthålla en fuktsäker byggprocess. Som student är man 

utbildad i de vanligaste riskkonstruktionerna, men har inte fått en övergripande bild 

presenterad för sig hur arbetet med fuktsäkerheten går till genom alla skeden i 

byggprocessen. 

8 Rekommendationer 

Beställare måste bli medvetna om vad för möjligheter de har att ställa krav, och vilka krav de 

har möjlighet att ställa. Detta genom en fullständig informationskampanj i samband med 

lanseringen av nya ByggaF. En utvärdering bör göras en tid efter lanseringen för att följa upp 

hur beställare har anammat metoden och se om det används som tänkt. 

Med en ny upplaga av ByggaF kan det idag vara bra att börja diskutera 

fuktsäkerhetsmetoder i samband med produktion och byggfysik. Då kunskaperna finns kring 

varför man skall bygga fuktsäkert, så kan det även vara till fördel att känna till hur man går till 

väga för att upprätthålla fuktsäkerheten i alla skeden i byggprocessen.  

 

– Medvetenheten i branschen har ökat de senaste åren och just nu är det strålkastarljus på 

fuktsäkert byggande. 

Karin Forsvall, NCC 
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