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Sammanfattning  
Tidigare studier visar att ansvarsfrågan för fuktsäkerheten är oklar samt att 
kunskapsöverföringen mellan byggprocessens olika aktörer brister. Detta kan leda till 
bristande fuktsäkerhet som i sin tur kan leda till hälsoproblem för de boende. 
Den 1 juni 2006 kom Boverket ut med en ny regelsamling (BBR) och som numer innehåller 
tydligare regler och omformulerade krav gällande fuktsäkert byggande. 
 
Detta arbete syftar till att redovisa risker med informationsspridningen mellan byggprocessens 
olika skeden samt att redovisa vilka förändringar som måste göras av aktörerna för att 
uppfylla senaste BBR (BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. 2006:22). Målet med arbetet är att 
klarlägga ansvarsantagandet i de olika skedena av processen och att bidra med bättre rutiner 
för fuktsäkerheten.  
 
Arbetet grundar sig på en litteraturstudie som i teori beskriver hur aktörerna bör bedriva sitt 
arbete för ett fuktsäkert byggande samt redogör vilken aktör som ansvarar för vilken del av 
arbetet. Till arbetet har även en fallstudie genomförts, på ett byggnadsprojekt utfört i egen 
regi, där aktörer inom program, projektering och produktionsstadiet intervjuats. Utifrån 
intervjusvaren redovisas risker och förbättringsförslag med deras arbete för fuktsäkert 
byggande.  
 
Resultatet av fallstudien visar att det finns en del förbättringar att genomföra. I fallstudien 
upprättar inte beställaren några specifika fukttekniska krav. Beställaren bör upprätta en tydlig 
kravformulering som fastställer tekniska krav, krav på kompetens, rutiner och egenkontroller 
för projektet. Kravformuleringen bör också redovisa hur kraven ska verifieras samt vilken 
aktör som ansvarar för att kraven uppfylls. Då beställaren upprättar en sådan kravformulering 
minskar oklarheter i ansvarsfrågan som vilken aktör som ansvarar för vad. 
 
I fallstudien skickar konstruktör sina bygghandlingar till beställare som vidarebefordrar dessa 
till entreprenör. För att minimera kunskapsförluster och missförstånd, mellan projektering och 
produktion, så bör konstruktören träffa entreprenören för att konstruktören ska kunna överföra 
avsikter och information med sina bygghandlingar.  
 
I studerat projekt så tar arkitekten i första hand hjälp av materialleverantörer. Det bör kopplas 
fler kompetensområden, i första hand en oberoende fuktsakkunnig, till projektet i ett tidigare 
skede. Detta ökar möjligheten för att skapa ett välutformat program.  
 
Studerat fall är projekterat enligt tidigare BBR, men om projektet skulle vara projekterat 
enligt gällande BBR (BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. 2006:22) skulle vissa förändringar 
behöva genomföras. För att uppfylla de nya kraven från Boverket bör en 
fuktsäkerhetsprojektering utföras, och till detta ska rätt kunskap anlitas om det inte redan 
ingår i projektet. Vidare måste entreprenören ändra sina rutiner vid mottagningskontrollen av 
materialet. Idag utförs inte någon fuktkvotsmätning av virket, vilket måste genomföras för att 
säkerhetsställa att virket inte överstiger det kritiska fukttillståndet som Boverket fastställt.



Abstract  
Previous studies show that the responsibility of humidity is vague and that the transference of 
the knowledge between the building project actors fails. This can lead to health problem 
among the users of the building. 
The first of June 2006 Boverket released a new collection with rules of construction which 
contains more specified rules to guarantee a secure humidity construction.  
 
The purpose with this report is to clarify what kind of changes the actors need to do, to fulfil 
the new rules of construction from Boverket. The purpose is also to clarify risks with how the 
information is transferred between actors and what kind of responsibility the actors have in 
the different phases of the building project.  
 
The report is based on a study of different literary works which in theory describes how the 
actors should pursue their work for securing humidity and also describes which actor is 
responsible in the different phases of the building project. For the report a specific building 
project is studied where different actors in different phases of the project has been 
interwieved. From the replys of the interwievs the risks and improvements for securing 
humidity is showed.   
 
The result of the study clarifies that improvements can be done in this project. The orderer of 
the project doesn’t create demands from humidity point of view. To minimize 
misunderstanding of where the responsible lies in the different phases of the project, the 
orderer should create demands and also clarify which actor who is responsible for fulfilling 
the demands.  
 
In this case the design engineer sends his building papers to the orderer of the project which 
further sends the paper to the contractor. To minimize misunderstandings between planning 
and production, the design engineer should meet up with the contractor to explain his 
intendancy with his building papers. 
 
In this building project the architect often listens to the supplier of material. If more 
knowledge is connected to an earlier phase of the building project, most of all a humidity 
expert, it will increase the chance for a well formed program.  
 
To fulfil the new rules of construction from Boverket the contractor needs to change his 
routine for the receiving of materials. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
För att åstadkomma ett bra inneklimat krävs ett gott samspel mellan planering, projektering, 
byggnadsutformning, konstruktion, produktion och förvaltning. Hur informationen sprids 
mellan byggprocessens olika aktörer är en viktig del för byggnadens fuktsäkerhet och innebär 
alltid en risk för att den kan bli otydlig eller ofullständig. År 2003 genomfördes en workshop 
med temat ”Fuktsäkerhet i byggprocessen” med ca 50 deltagande som exempelvis 
beställare/ägare, arkitekter, konsulter, entreprenörer och förvaltare. Där framgick att en av de 
bidragande orsakerna till bristande fuktsäkerhet i byggprocessen är att kunskapsöverföring 
mellan aktörer brister.  
 
En annan risk som ligger till grund för att byggnadens fuktsäkerhet kan försämras är oklar 
ansvarsfördelning. År 2002 genomfördes en enkätstudie bland byggprocessens aktörer där 
frågor ställdes om hur de ser på ansvarsfrågan med avseende på fuktsäkerheten i byggandet. 
Svaren på enkäten visade att det fanns stor otydlighet i ansvarsfrågan gällande byggande.  
 
Den första juli 2006 kom Boverkets byggregler (BBR) ut med en ny regelsamling som i hög 
grad utvecklats och som numera innehåller viktiga ändringar som rör verifiering och struktur 
gällande fuktsäkert byggande. Reglerna har blivit tydligare och kravnivån har formulerats om.   

1.2 Syfte och mål 
Arbetet syftar till att redovisa vilka risker som finns med hur informationen förmedlas mellan 
program, projektering och produktion där entreprenadformen är egen regi. Arbetet syftar 
också till att redovisa vilka förändringar som måste göras av byggnadsprocessens olika 
aktörer för att uppfylla kraven gällande fuktsäkerhet i senaste BBR (BFS 1993:57 med 
ändringar t.o.m. 2006:22).  
 
Målet med arbetet är att klarlägga ansvarstagandet i processens olika skeden så att 
osäkerheten kring vem som ansvarar för vilken del av fuktsäkerheten minimeras. Vidare är 
målet att bidra med en bättre förståelse och bättre rutiner ur fuktproblematiksynpunkt så att 
riskerna med hur informationen sprids mellan de olika aktörerna kan förhindras. 
 
Arbetet riktar sig till de parter inom program, projektering och produktionsstadiet som har ett 
ansvar för någon del av arbetet för att säkerställa fuktsäker byggnad.   
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1.3 Avgränsning 
Studien är avgränsat till att studera ansvarsfrågan och kommunikationen mellan de olika 
aktörerna inom program-, projektering- och produktionsstadiet för att åstadkomma en 
fuktsäker byggnad då entreprenadformen är egen regi. Studien innefattar inte fuktsäkra 
konstruktionslösningar och dess arbetsutföranden.  
 
Vidare avgränsar sig arbetet till att studera de regler rörande fuktprojektering, fuktsäkerhet 
och fukttillstånd utifrån BBR (BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. 2006:22) under kapitlet 6:5  

1.3.1 Egen regi 
Att arbeta i egen regi innebär att byggherren tar ett helhetsansvar att utföra byggprojektet från 
idé till försäljning eller uthyrning. Helhetsansvaret innefattar att byggherren har en idé om ett 
projekt, skaffar mark, finansierar för projektering och produktion fram till förvaltning eller 
försäljning. Detta innebär att byggherren står för hela byggprojektet med sina egna resurser. 1 

1.4 Metod 
Metoden som ligger till grund för arbetet är uppdelad i två delar. Den första delen utgörs av 
en litteraturstudie och den andra delen utgörs av en fallstudie där olika aktörer i 
byggprocessen intervjuas. 
  
Litteraturstudien ska klarlägga vilket ansvar de olika aktörerna har och hur de bör arbeta i 
processens olika skeden för fuktsäkert byggande. Genom att studera senaste BBR (BFS 
1993:57 med ändringar t.o.m. 2006:22) utreds vad som tillkommit och ändrats i och med den 
senaste regelsamlingen från Boverket gällande fuktsäkert byggande. Konsekvensen av dessa 
nya och ändrade regler ska utredas genom att studera Boverkets konsekvensbeskrivning av 
BBR.  
 
Fallstudien som granskas i detta arbete är ett projekt som utförs i egen regi. Genom att göra 
intervjuer av olika aktörer i program, projektering och produktionsstadiet redovisas vilket 
ansvar som tas av de olika aktörerna för fuktsäkert byggande. Intervjuerna visar också hur de 
bedriver sitt arbete samt vilka risker som finns med hur informationen förmedlas mellan 
byggprocessens olika aktörer. De intervjuade aktörerna är arkitekt, konstruktör, platschef för 
produktion och beställare. Intervjun genomförs på ett strukturerat sätt, vilket innebär att alla 
frågor är bestämda på förhand och de tas upp i en bestämd ordning. Innan intervjun får 
respondent ta del av frågorna och kan på så sätt förebereda sig för intervjun på ett bra sätt. Då 
intervjun tenderar att bli mer av samtalstyp så bandas samtalet för att underlätta 
sammanställningen av svaren. Efter genomförd intervju sammanställs respondentens svar som 
sedan skickas till denne som får möjligheten att kommentera sina svar och på så sätt undviks 
eventuella missförstånd.  
  
 

                                                
1 Nordstrand (2003) s 143-144 
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2. Boverkets byggregler 
Detta kapitel redovisar vad som är nytt och vad som ändrats i BBR (BFS 1993:57 med 
ändringar t.o.m. 2006:22), avsnitt 6:5 Fukt (rörande fuktsäkerhetsprojektering, högsta tillåtna 
fukttillstånd och fuktsäkerhet), som gavs ut 1 juli 2006. Enligt Boverket syftar reglerna i 
avsnitt 6:5 Fukt till att begränsa mängden skadlig fukt i konstruktioner och i utrymmen så att 
byggnaden uppnår fuktsäkerhet.2  

2.1 Nya råd och regler 
6:51 Allmänt; Allmänt råd 
”Kraven i avsnitt 6:5 bör i projekteringsskedet verifieras med hjälp av 
fuktsäkerhetsprojektering.”3 
 
6:52 Högsta tillåtna fukttillstånd 
”För material och materialytor, där mögel och bakterier kan växa, skall väl undersökta och 
dokumenterade kritiska fukttillstånd användas. Vid bestämning av sökt ett materials kritiska 
fukttillstånd skall hänsyn tas till eventuellt 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. ”4 
 

2.2 Ändrade regler 
6:53 Fuktsäkerhet 
”Fukttillståndet i en byggnadsdel skall alltid vara lägre än det högsta tillåtna fukttillståndet 
om det inte är orimligt med hänsyn till byggnadsdelens avsedda användning.”5 
 

2.3 Konsekvensbeskrivning 
Detta kapitel beskriver konsekvenserna av de ändrade och nya reglarna i BBR (BFS 1993:57 
med ändringar t.o.m. 2006:22). 
 
6:51 Allmänt; Allmänt råd 
Ändringarna förtydligar föreskrifterna i avsnitt 6:5. Genom att kraven i avsnitt 6:5 ska 
verifieras med fuktsäkerhetsprojektering i projekteringsskedet så blir det lättare att påvisa att 
kraven uppfyllts vilket borde medföra att tillämpningen och efterlevnaden av kraven ökar.6 
 

                                                
2 BBR (2006) s 22 
3 BBR (2006) s 131 
4 BBR (2006) s 132 
5 BBR (2006) s 133 
6 Konsekvensanalys avsnitt 1, 2, 6, 7 och 9 BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. 2006:12, s 48 
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6:52 Högsta tillåtna fukttillstånd  
Tidigare har tolkningen av denna regel troligen varit att det är först när mikrobiell tillväxt 
uppkommit som kravet inte har uppfyllts. Ändringen medför att det går lättare att avgöra om 
byggnaden uppförts enligt BVL och BVF trots att mikrobiell tillväxt inte uppkommit. 
Omformuleringen av detta krav kommer sannolikt att leda till att produktionsmetoderna och 
materialval behöver förändras och initialt kan detta leda till ökade produktionskostnader. Då 
omformuleringen anger kritiska fukttillstånd är kraven tydliga vilket medför att verifieringen 
av de ställda kraven underlättas. Genom omformuleringen kommer efterfrågan på kritiskt 
fukttillstånd på olika material att öka. Konsekvensen av detta blir att materialtillverkare eller 
importör tar fram materialets kritiska fukttillstånd.7 
 
6:53 Fuktsäkerhet 
Konsekvensen av denna regel innebär att det blir lättare att påvisa att kraven uppfyllts vilket 
sannolikt ökar tillämpningen och efterlevnaden av dessa.8 
 
3. Aktörernas ansvar och arbetssätt 
Detta kapitel redovisar hur aktörerna bör arbeta i byggprocessens olika skeden för en 
fuktsäker byggnad. Kapitlet klarlägger också vilken aktör som har ansvaret för vilket arbete i 
planering, projektering och produktion. Figur 1 visar vilket fuktsäkerhetsarbete som bör 
utföras i byggprocessens olika skeden. I detta arbete ingår bland annat att utreda, identifiera 
och bedöma fuktkritiska moment. Utifrån denna information ska sedan tekniska lösningar 
redovisas och en plan för fuktsäkerheten i produktionen ska upprättas.9 Varje aktör måste 
dessutom vara på det klara med de risker som finns med att det inte tas hänsyn till fukten och 
att aktörens beslut kan få stora följder för den slutgiltiga fuktsäkerheten för byggnaden.10 

                                                
7 Konsekvensanalys avsnitt 1, 2, 6, 7 och 9 BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. 2006:12, 49 
8 Konsekvensanalys avsnitt 1, 2, 6, 7 och 9 BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. 2006:12, 50 
9 Mjörnell  (2007 b) s 3 
10 Wihlborg (2005), s 5 

Figur 1.  Fuktsäkerhetsarbete i byggprocessens olika skeden 
Mjörnell (2007 b) s 1 
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3.1 Planeringsskede 
Enligt den svenska bygglagsstiftningen ligger allt ansvar hos byggherren för att en byggnad 
uppfyller både tekniska och andra lagenliga krav. Byggherren kan redan i det tidiga 
planeringsskedet se till fuktsäkerheten hanteras på ett lämpligt sätt.11 Har inte byggherren den 
kunskap som krävs kan en fuktsakkunnig anlitas som kan bistå med stöd och hjälp med 
fuktfrågorna i projektet.12 I alla byggherrens aktiviteter som beskrivs under kapitlet bör 
eventuell upprättad fuktsakkunnig arbeta som råd till byggherren även om rapporten endast 
refererar till byggherren.   
 
Figur 2 visar en detaljerad nivå på de 
aktiviteter som utförs under 
planeringsskedet. Under detta skede ligger 
aktiviteterna på byggherrens ansvar, som 
ska se till att utföra en ansvarsfördelning 
över projektet. Byggherren ska också 
upprätta risknivå och kravformulering för 
fuktsäkerheten i byggnadsprojektet.13  
 
 
 
 
 

3.1.1 Ansvarsfördelning  
Byggherren ska upprätta en ansvarsfördelning som tydliggör vilken aktör som ansvarar för 
vilken aktivitet under byggprojektet. Som redan nämnt ligger det yttersta ansvaret för 
byggnadens fuktsäkerhet hos byggherren, men de krav som byggherren ställer ska i sin tur 
uppfyllas av de aktörer som tilldelats ansvaret såsom projektörer, entreprenörer etc. Dessa ska 
visa att byggherrens krav uppfyllts genom verifiering och mätning.14 

3.1.2 Val av risknivå för fuktsäkerheten 
I planeringsskedet bör byggherren avgöra vilken grad av risknivå över fuktsäkerheten som ska 
gälla för byggprojektet. Val av risknivå avgörs av en riskvärdering som bedömer vilken grad 
av fuktkänslighet byggnaden tolererar. Byggherren har att välja på tre olika grader av 
risknivå: låg risk, mellanrisk och hög risk. 15 
 
Låg risk innebär att stor prioritet läggs på att anlita aktörer med bred kompetens inom 
fuktsäkerhet och att deras kompetens kontrolleras. Under låg risk görs en väl dokumenterad 
fuktdimensionering som väl redovisar detaljer. Projektör sammanställer de kritiska moment 
som uppstår under fuktdimensioneringen till entreprenör. Entreprenör gör verifierade 
mätningar under produktionen som ska dokumenteras och även specialist bör anlitas av 
byggherren för uppföljning av projektörers och entreprenörers fuktsäkringsarbete. Låg risk 
medför också att byggandet sker under heltäckande väderskydd.16 
 

                                                
11 Sandin (1998) s 17 
12 Mjörnell (2007 b) s 3 
13 Sikander (2005) s 19 
14 Sikander (2005) s 19 
15 Sikander & Grantén (2003) s 27 
16 http://www.fuktinfo.lth.se/G1_Bestallare/best.htm 

Figur 2. Byggherrens aktiviteter i planeringsskedet 
Redigerad från Sikander & Grantén (2003) s 26 
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Vid valet av mellanrisk efterfrågas kompetens på aktörer vid upphandlingen. I 
fuktdimensionering som görs lämnas vissa frågor att lösas under produktionen.   
Mellanrisk medför att entreprenör gör verifierade mätningar som vid låg risk, men endast före 
inbyggnad. Mellanrisk innebär att det görs lokala inklädnader för väderskyddat byggande, och 
byggherren får särskilda varugarantier som gäller tillverkningsfel eller modifiering av 
produkter som kan ge fuktskador.17 
 
Hög risk innebär att ingen kompetens efterfrågas vid upphandlingen. Det görs heller ingen 
fuktdimensionering under projektet.  Entreprenören gör endast ett fåtal verifierade mätningar 
och inget väderskydd används under produktionen. Hög risk ger byggherren två års 
garantitid.18 
 
Vid tekniskt komplicerade byggnader där konsekvenserna av fuktskador kan medföra 
hälsoproblem och åtgärdskostnaderna kan bli höga bör det alltid väljas en låg risk för att 
fuktskador ska uppstå. Vid andra byggnader, som till exempel garage och förråd, kan det 
väljas en högre risknivå då konsekvenserna av eventuella fuktskador inte är lika allvarliga.19 
Vid bestämning av risknivå blir även den ekonomiska frågan en faktor då mer krävande 
fuktsäkring ofta ger en högre kostnad i ett tidigt skede av processen. Denna kostnad bör 
jämföras ur ett livscykelperspektiv då kostnaden för eventuella framtida fuktskador orsakade 
av en för högt vald risknivå kan bli stor.20  

3.1.3 Kravformulering för fuktsäkerhet 
Byggherrens kravformulering beskriver hur arbetet ska gå tillväga för att vald risknivå ska 
uppfyllas. I kravformuleringen fastställs tekniska krav, krav på kompetens, rutiner, 
egenkontroller, verifieringar och mätningar etc.21 Till kravformuleringen anges även hur 
kraven ska verifieras och vilken aktör som ansvarar för att kraven uppfylls. 
Kravformuleringen ska också innehålla vilka åtgärder som ska vidtas vid en eventuell 
avvikelse från ställda krav, t ex uppfuktat material. Kravformuleringen bör ej vara 
schablonmässig utan bör anpassas till aktuellt objekt.22 

3.2 Projekteringsskedet 
Vid all projektering måste målsättningen 
vara att göra rätt från början. I 
projekteringsskedet måste aktörerna vara väl 
medvetna om möjligheten att påverka 
kvalitén är störst i ett tidigt skede. Under 
detta skede är även kostnaden för att 
avlägsna fel som lägst. Kostnaden för ett fel 
som upptäcks och åtgärdas i projekteringen 
är betydligt mindre än åtgärdsarbetet för 
eventuella fel som upptäcks i produktions- 
eller förvaltningsskedet som visas enligt 
Figur 3.23 

                                                
17 http://www.fuktinfo.lth.se/G1_Bestallare/best.htm 
18 http://www.fuktinfo.lth.se/G1_Bestallare/best.htm 
19 Sikander, Grantén (2003) s 31 
20 Sikander (2005) s 25 
21 Sikander, Grantén (2003) s 27 
22 Sikander (2005) s 27 
23 Sandin (1998) s 16 

Figur 3. Kvalitet -och kostnadspåverkan under byggprocessen 
Sandin (1998) s 16 
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Figur 4 visar de aktiviteter som ska utföras av byggherre och projektörer under 
projekteringsskedet.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

3.2.1 Byggherrens aktiviteter 
Byggherren ska informera de projektörer som han upprättat till projektet om de krav som har 
ställts, vilken metod som har valts att arbeta med till att följa upp arbetena och hur 
fuktsäkerhetsarbetet ska dokumenteras.24 
 
Byggherren ska löpande under projekteringen ha uppföljningsmöte med projektörer för att 
stämma av deras arbete med sina krav och för att kontrollera att kraven är utförda av dem som 
utsetts till ansvariga. Projektörerna ska själva verifiera de krav som byggherren ställt och 
dessa verifieringar ska redovisas för byggherren på uppföljningsmötet. Byggherren bör också 
göra egna stickprovsmässiga kontroller av hur projektörerna verifierar kraven som ställts. 
Fokusen på dessa kontroller innefattar hur projektörernas egenkontroller utformas och hur 
resultaten från dem används. Eventuella avvikelser som byggherren här accepterar ska 
dokumenteras för att i ett senare skede kunna följas upp i fall detta skulle vara nödvändigt.25  
 
Byggherren ska fuktgranska projektörernas fuktsäkerhetsprojektering. Fuktgranskning innebär 
i detta fall att byggherren granskar projektörernas bygghandlingar, såsom ritningar och 
beskrivande text, för att upptäcka och åtgärda eventuella fuktrisker i projekterande handlingar. 
Byggnadsdelar och detaljlösningar granskas utifrån alla de fuktkällor som de kan påverkas av.  
Eventuella avvikelser i fuktsäkerhetsprojekteringen som godtas av byggherren och som inte 
åtgärdas i detta skede ska dokumenteras för att kunna följas upp i produktionen.26 

3.2.2 Projektörernas aktiviteter  
Projektören har ett stort ansvar under detta skede då denne ska kontrollera att byggnaden 
konstrueras rätt med hänsyn till fukttekniska förhållanden och därmed har projektören stort 

                                                
24 Sikander, Grantén (2003) s 34 
25 Sikander (2005) s 37 
26 Sikander (2005) s 39 

Figur 4. Byggherrens och projektörernas aktiviteter i projekteringsskedet 
Redigerad från Mjörnell (2007 b) s 5 
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ansvar för byggnadens slutgiltiga fuktsäkerhet. För att byggnaden ska få en god slutgiltig 
fuktsäkerhet bör en omfattande fuktsäkerhetsprojektering utföras.27 
 
”Med fuktsäkerhetsprojektering avses de åtgärder i projekteringsskedet som syftar till att 
säkerställa att en byggnad inte får skador som direkt eller indirekt orsakas av fukt.”28  
 
Vid fuktsäkerhetsprojektering ska varje byggnadsdel med tillhörande detaljer behandlas 
enskilt. För att en byggnadsdels ska kunna behandlas på bästa sätt måste först information i 
form av ritningar, beskrivningar, materialdata, fuktbelastningar och krav från beställaren 
samlas in.29  
 
Den egentliga 
fuktsäkerhetsprojekteringen börjar när 
all denna ingångsinformation är 
sammanställd. 
Fuktsäkerhetsprojekteringen kan 
utföras i princip på tre olika sätt, som 
visas enligt figur 5, kvantitativ 
bestämning, kvalitativ bedömning och 
beprövade lösningar.30 
 
Kvantitativ bestämning innebär att 
varje byggnadsdel kontrolleras genom 
noggranna beräkningar för att bedöma 
fukttillståndet i konstruktionen. 
Alternativt kan fullskaleförsök användas 
vilket innebär att det byggs 
experimenthus för att utvärdera fukttillståndet. För kvantitativ bestämning krävs stor kunskap 
för att utföra beräkningar av kritiska fukttillstånd, och dessutom krävs god kunskap om både 
inom- och utomhusklimatet.31 
 
Med kvalitativ bedömning kontrolleras byggnadsdelarna med enkla hjälpmedel. Oftast 
handlar det om att följa regler och anvisningar om hur byggnadsdelar och detaljer ska 
utformas. En annan metod är att läsa av tabeller eller diagram för att erhålla fukttillstånd i 
olika situationer.32 
 
När antingen kvantitativ bestämning eller kvalitativ bedömning genomförts ska värden från 
dessa bestämningar eller bedömningar jämföras med de kritiska gränserna. Är det beräknade 
fukttillståndet lägre än det kritiska fukttillståndet kan byggnadsdelen godtas. Skulle det vara 
så att det kritiska fukttillståndet är högre än det beräknade fukttillståndet måste 
byggnadsdelen granskas igen.33 
 

                                                
27 Sandin (1998) s 17 
28 BBR (2006) s 22 
29 Sandin (1998) s 6 
30 Harderup (1998) s 8 
31 Harderup (1998) s 8-9 
32 Sandin (1998) s 10 
33 Harderup (1998) s 9 

Figur 5. Fuktsäkerhetsprojektering 
Sandin (1998) s 6 
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Genom beprövade lösningar används byggnadsdelar som använts i liknande byggnader med 
liknande klimatpåverkan. Dessa byggnadsdelar ska ha prövats under en lång tid (10-20 år) 
utan att problem med fukt uppstått. Byggnadsdelarna ska även vara väl dokumenterade och 
omfatta arbetsutförande och besiktningsprotokoll.34 För att beprövade lösningar ska kunna 
användas måste förutsättningarna vara desamma som använts för referensobjektet. Om 
förutsättningarna avviker måste det antingen utföras en kvalitativ bedömning eller en 
kvantitativ beräkning för att fastställa vad avvikelsen innebär och vilka förändringar som 
måste göras i byggnadsdelens utförande. 35 
 
För att åstadkomma en bra fuktsäkerhetsprojektering bör projektören ta hjälp av en checklista. 
Checklistans detaljnivå beror till stor del på kompetensen hos ansvarig aktör. Aktören som 
undertecknat checklistan har fullt ansvar för att byggnaden är projekterad på ett fukttekniskt 
riktigt sätt. Detta bör vara en tillräcklig garanti emot beställare och myndigheter.36 
 
Projektörerna ska själva utföra en egenkontroll av fuktsäkerhetsprojekteringen. Ritningar och 
annat underlag ska fuktgranskas av en annan person än den som utfört projekteringen. 
Granskningen ska göras ur ett helhetsperspektiv där risker ska identifieras och alternativa 
lösningar ska föreslås. Den person som utses till ansvarig av denna granskning kan vara en 
intern eller extern expert.37   
 
Informationen från fuktsäkerhetsprojekteringen bör sammanställas till en dokumentation, 
vilket ger många fördelar. Bland några kan nämnas att förutsättningarna finns tillgängliga 
under byggtiden. Det kan vara till nytta om det skulle vara aktuellt med exempelvis 
materialbyte. En väl utformad dokumentation underlättar då till att bedöma de fukttekniska 
konsekvenserna. Omfattningen på dokumentationen kan variera beroende på det aktuella 
projektet, men det som alltid bör ingå är dimensionerande fuktbelastningar, materialdata och 
kritiska fukttillstånd, riskbedömning och motiv till att en konstruktion har accepteras.38 
 

3.3 Produktionsskedet 
Ett av de främsta problemen i produktionen är påverkan av nederbörd och vind. Väderskydd 
medför en bra lösning då byggnaden skyddas från skadlig fukt, yrkesarbetarna får en bra 
arbetsmiljö och arbetet kan bedrivas utan att störas av vädret.39   
 
Inför produktionsskedet bör byggarbetarna samlas för att få information om byggherrens krav 
och vilka rutiner som valts att arbeta med på arbetsplatsen under produktionen. Genom att 
arbetarna utbildas i fuktsäkerhet på byggarbetsplatsen så ökas deras förståelse och därmed 
deras motivation för att bidra till en fuktsäker byggnad. Detta informationsmöte kan 
exempelvis handla om hur material ska kontrolleras vid mottagning, hur det ska förvaras, vad 
som ska göras vid vattenläckage och hur uppfuktat material ska hanteras.40 
 
Figur 6 redovisar de aktiviteter som ska göras av byggherre, projektörer och entreprenörer 
under produktionsskedet. 

                                                
34 BBR (2006) s 23 
35 Sandin (1998) s 9 
36 Sandin (1998) s 13 
37 Sikander & Grantén (2003) s 34 
38 Sandin (1998) s 20-21 
39 Mjörnell (2007 b) s 9 
40 Mjörnell (2007 b) s 8 
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3.3.1 Byggherrens aktiviteter 
Byggherren ska informera entreprenörer och leverantörer så att de är väl medvetna om 
byggherrens krav och vilken metod som ska användas för uppföljning.41 
 
Byggherren ska löpande under produktionsskedet ha uppföljningsmöten med entreprenörerna. 
Under produktionen ska entreprenör på egen hand verifiera att de krav som ställts från 
byggherrens uppfylls. Uppföljningsmötet syftar dels till att byggherren kontrollerar att 
entreprenör verifierar och uppfyller sina ställda krav, men också att utsedd ansvarig signerat 
för att kravet är uppfyllt. Eventuella avvikelser från kraven och som accepteras av byggherren 
ska dokumenteras för att möjliggöra en eventuell uppföljning.42 
 
Under produktionen bör byggherren göra egna stickprovskontroller för att kontrollera 
aktörernas tillvägagångssätt av verifieringen. Fokus på dessa stickprovskontroller bör ligga på 
hur entreprenörens egenkontroller utförs och hur resultatet används.  
Byggherren bör även besöka byggarbetsplatsen för att utföra egna stickprovsmässiga 
mätningar och verifieringar tillsammans med en tredje oberoende part. Under dessa besök ska 
byggherren göra egna kontroller av fuktmätningar och provtagningar. Eventuella avvikelser 
som påträffas ska dokumenteras för att senare kunna följas upp och eventuellt åtgärdas.43 

3.3.2 Projektörernas aktiviteter 
Projektörerna ska vid produktionsskedets start överföra krav och delge entreprenörer viktig 
information från projekteringen.44 Det är även viktigt att projektörernas kompetens inte 
kopplas bort från produktionsskedet. Projektörerna har stor kunskap om projektet och risken 
att viktig information ska bli ofullständig minimeras om projektörerna är fortsatt delaktiga 
under produktionen.45  

                                                
41 Mjörnell (2007 b) s 8 
42 Sikander, Grantén (2003) s 54 
43 Sikander (2005) s 37 
44 Mjörnell (2007 b) s 8 
45 Carlsson (2006) s 49 

Figur 6. Aktiviteter under produktionsskedet 
Mjörnell (2007 b) s 8 
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3.3.3 Entreprenörens aktiviteter 
Inför byggstarten ska entreprenör, tillsammans med byggherre och projektör, göra en 
identifiering av fuktkritiska moment, konstruktioner och installationer som innebär en risk vid 
utförandet och som på så vis behöver mer tillsyn.46 Dessa kritiska moment ska övervakas och 
dokumenteras under hela produktionen. Vid eventuella byten av material ska dessa granskas 
ur fuktsäkerhetssynpunkt och dess risker ska redovisas.47 
 
Vid leverans av byggmaterial (virke, gipsskivor, träbaserade skivor, mineralull och betong) 
till arbetsplatsen bör entreprenören göra en mottagningskontroll av materialet. För virke, 
gipsskivor, träbaserade skivor och mineralull innefattar mottagningskontrollen att en 
okulärbesiktning utförs för att säkerställa att materialet inte drabbats av mikrobiell påväxt, 
missfärgningar eller andra typer av skador. För virke bör det även utföras en 
fuktkvotsmätning på ett antal brädor. Vid mottagningskontroll för betong skall följesedeln 
granskas för att kontrollera att betongen har rätt sammansättning, vattencementtal och 
eventuella tillsatsmaterial.   
 
Genom att genomföra fuktronder under produktionen ges möjligheten att kunna följa 
fuktsäkerhetsarbetet på byggarbetsplatsen på ett bra sätt. Under fuktronden noteras om det 
finns kritiska situationer som stående vatten på bjälklag, förvaring av fuktkänsliga material, 
läckage och om det finns material som blivit fuktigt. I kritiska skeden där många fuktkritiska 
moment sker samtidigt eller med korta mellanrum bör fuktronder utföras oftare. Under 
fuktronder är det lämpligt att göra anteckningar och markeringar om kritiska punkter på 
planritningen. Genom att markera de kritiska punkterna på planritningen under fuktronden är 
det sedan lättare att lokalisera skadan då den ska åtgärdas. För en väl genomförd fuktrond bör 
en checklista, som redovisar kritiska punkter, användas som hjälpmedel.48 
 
Då eventuella avvikelser från byggherrens krav uppkommer måste byggherren godkänna 
åtgärderna för avvikelserna innan de utförs. Avvikelserna ska dokumenteras i entreprenörens 
avvikelserapport. I denna avvikelserapport ska det finnas utrymme för byggherrens notering 
om avvikelsen, beslut om åtgärder, om avvikelsen ska följas upp eller om den kan accepteras 
utan vidare åtgärder.49 
 
I slutfasen av produktion ska all dokumentation rörande byggnadens fuktsäkerhet samlas in 
och sammanställas till en fuktsäkerhetsdokumentation av entreprenören. Den ska innefatta en 
aktuell fuktsäkerhetsbeskrivning för projektet samt alla övriga dokumentationer och protokoll 
som rör byggnadens fuktsäkerhet. Fuktsäkerhetsbeskrivningen ska sedan överlämnas till 
byggherren i god tid innan slutbesiktningen.50 

                                                
46 Mjörnell (2007 b) s 8 
47 Sikander, Grantén (2003) s 42 
48 Mjörnell (2007 b) s 9-10 
49 Mjörnell (2007 b) s 10; Sikander (2005) s 61 
50 Mjörnell (2007 b) s 10 
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4. Kommunikation i byggprocessen 
Analyser visar att den vanligaste orsaken till att fel och brister uppstår i byggprojekt är 
bristande kommunikation mellan de inblandade aktörerna.51 Flera nyckelpersoner inom 
byggsektorn anser att effektivisering av byggandet till en bättre process ligger i 
kommunikationen mellan byggandets olika aktörer. Kommunikation är nyckeln till framgång 
i projekt, men kommunikationsbrister anges ofta som utmärkande för byggprojekt. 
Kommunikationsbristerna i projekten leder ofta till fel som måste åtgärdas i ett senare 
skede.52  
 
En av de vanligaste bristerna gällande kommunikationen i byggprocessen är att det inte 
ordnas möten för att överföra information, kunskap och avsikter mellan de olika skedena. 
Utförs inte dessa möten finns det en överhängande risk för att viktig information går förlorad 
då projektet går in i ett nytt skede i processen. Genom att förbättra mötestekniken förbättras 
också kommunikationen mellan de olika aktörerna och risken för att viktig information går 
förlorad minskas.53 Möten anses vara det produktivaste sättet för att överföra information 
mellan olika aktörer och skapar förståelse för informationen hos mottagaren och minskar 
risken för missförstånd.54  
 
Studier visar att vid tekniskt komplicerade projekt önskar flera aktörer, som har en betydande 
roll, att flera kompetensområden finns tillgängliga i ett tidigt skede av projektet för att få ett 
välutformat program. I vissa fall kan det som framkommit ur programskedet anses som oklart 
vilket medför att övergången till projektering och produktion kan medföra brister. Genom att 
fler kompetensområden finns till hand under programskedet minskar risken för ett oklart 
program, i stället för att endast låta arkitekten vara involverad i programskedet.55 
 
Då projektet går in i ett nytt skede finns det alltid en överhängande risk att information blir 
otydlig. Kunskapsförlusterna är särskilt påtagliga då projektet går över från projektering till 
produktion och det är därför viktigt att projektörerna är fortsatt aktiva under 
produktionsskedet.56  

                                                
51 Carlsson, Josephson (2001) s 9 
52 Carlsson, Josephson (2001) s 13 
53 Carlsson (2006) s 49 
54 Carlsson, Josephson (2001) s 70 
55 Carlsson, Josephson (2001) s 68, 71 
56 Carlsson (2006) s 49 
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5. Fallstudie  
Som praktiskt exempel används ett projekt i Karlstad där arbetet utförs i egen regi och som är 
projekterat enligt tidigare BBR. De intervjuade aktörerna är beställare av projektet, arkitekt, 
konstruktör samt platschef för produktionen.  

5.1 Beställare 
F: Använder ni er av fuktsakkunnig under program, projektering och 
produktionsstadiet? 
S: Vi har ingen fuktsakkunnig som vi tar in utifrån, men vi har en teknikavdelning inom 
företaget som man kan säga fungerar som vår fuktsakkunnig. De upprättar styrande 
projekteringskrav med typlösningar för kritiska lösningar som vi går igenom under 
projekteringen. Under produktionen har vi ingen utomstående fuktsakkunnig.  
  
F: Upprättar ni en tydlig ansvarsfördelning för fuktsäkerhet innan projektets start? 
S: Vi har startprojekteringsmöte tillsammans med arkitekt och konstruktör där vi diskuterar 
kritiska lösningar och redogör vem som ska göra detaljer för vad. Vi granskar också 
ritningarna tillsammans med produktion för att se att de stämmer. 
 
F: Vilken typ av risknivå gällande fuktpåverkan arbetar ni med beträffande studerande 
projekt? 
S: Jag vet inte om vi klassar oss enligt någon risknivå, men skulle vilja säga att vi har en 
mellanrisk. Vi bygger väderskyddat till viss del i och med att vi har en fältfabrik. Sedan gör vi 
även risk- och möjlighetsanalyser både i projekterings- och produktionsskedet där man går 
igenom olika kritiska lösningar.  
 
F: Upprättar ni kravformulering för att uppfylla eventuell vald risknivå och hur ser 
dessa ut i sådant fall? 
S: De krav vi ställer är att vi ska följa de lagar och regler som föreskrivs och vi ställer inga 
hårdare krav än de lagar och regler som finns. I projekteringsskedet så upprättar vi 
projekteringsanvisningar som klargör vilka lagar och regler som ska tillämpas. Vi har även 
något som heter fuktplan i projekteringsskedet där vi går igenom olika konstruktionsdelar. 
Denna redovisas på projekteringsmötet som alla inblandade får ta del av och ge synpunkter 
på.  
 
F: Informerar ni er av era krav till arkitekt, projektörer och entreprenörer?  
S: De krav vi ställer till arkitekten är mer utformningskrav som exempelvis redogör antal 
lägenheter och vilken storlek de ska ha. Sedan har vi även det startprojekteringsmöte som vi 
har så tidigt som möjligt. Entreprenör har också en risk- och möjlighetsanalys där de själva 
diskuterar kritiska detaljer. 
 
F: Hur följs deras arbete upp för att kontrollera att de uppfyller era krav? 
S: Vi granskar arkitektens och konstruktörens handlingar tillsammans med entreprenören. 
Entreprenören gör egenkontrollplaner som vi har möjlighet att ta del av.  
 
F: Utför ni egna stickprovskontroller för fuktmätning under produktionen? 
S: Vi anlitar inte någon som utför fuktmätning under produktionen, men vi har möjlighet att ta 
del av entreprenörens egenkontrollsplan.  
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5.2 Arkitekt 
F: Vilka krav får du från beställaren gällande fuktsäkerhet? 
S: Beställaren ställer inga specifika krav i detta fall utan kraven finns i gällande regelverk och 
branschnormer. Det jag får från beställaren är ramar på hur byggnaden ska utformas i grova 
drag.  
 
F: Vilken hänsyn tar du till fuktsäkerheten då du utformar byggnadsdelar och detaljer? 
S: Det beror på personlig erfarenhet och vilka krav som finns. Ibland finns det krav som är 
motstridiga, ex bra fuktsäkra lösningar fungerar inte tillsammans med tillgänglighetskrav. Sen 
har vi byggtjänst som instruerar gällande ändringar och nyutgiven litteratur. Detta ligger till 
grund för den hänsyn jag tar när jag ritar.  
 
F: Tar du hjälp av projektör eller annan aktör i programskedet? 
S: Vid svåra plåtdetaljer kan vi ta hjälp av plåtslagare. Vi försöker även att ringa 
materialleverantörer för att få hjälp. Vi tar sällan hjälp av specialkonsulter, men det kan hända 
i vissa specifika fall. Främst tar vi tillvara på den kunskap som finns hos materialleverantörer. 
I detta fall tar vi inte hjälp av fuktsakkunnig. 
 
F: Lämnar du ifrån dig någon fuktsäkerhetsbeskrivning till beställare och projektör? 
S: Nej, vi lämnar väldigt lite ifrån oss. Som arkitekt lämnar jag bara planer, fasader och 
sektioner.  
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5.3 Konstruktör 
Hur redovisar beställaren sina krav som gäller för fuktsäkerheten i byggnaden? 
Det är egentligen inga krav uttalade från beställarens sida, utan de tar för givet att vi tillämpar 
de lagar och regler som gäller.  
 
Vilket fuktsäkringsarbete utför ni i projekteringsstadiet? 
Egentligen gör vi inget eget fuktsäkringsarbete utan vi följer lagar, regler och använder oss i 
möjligaste mån av beprövade lösningar. I vissa fall har vi kontakt med fuktsakkunnig på  
Carl Bro om det är något speciellt som vi funderar över. 
 
Utför ni fuktsäkerhetsprojektering? 
Nej, men om det skulle inträffa så tar vi kontakt med fuktsakkunnig på Carl Bro. 
 
Hur dokumenteras fuktsäkringsarbetet under detta skede?  
De handlingar som vi gör blir naturligtvis ett dokument, som exempelvis redovisar tätskikt 
och plastfolie, men vi lämnar inte något specifikt fuktdokument. 
 
Hur sker överföring av information till entreprenör? 
Vi skickar oftast handlingarna till beställaren som i sin tur vidarebefordrar till entreprenör. 
Ibland har vi genomgång med entreprenören hur arbetet ska bedrivas, men detta är väldigt 
sällsynt. Jag vet bara att vi gjort detta när vi samarbetat med Räddningsverket.  
 
Lämnar du specifik dokumentation som rör byggnadens fuktsäkerhet? 
Nej, vi lämnar endast bygghandlingar. 
 
Finns det något du tycker borde förbättras i överlämningen av informationen till 
entreprenör? 
Arbetet tycks ha fungerat bra då vi inte har fått veta i efterhand att det påträffats några 
problem. Det vore bättre att få träffa entreprenör för att redovisa ritningar, handlingar och vad 
som är viktigt att tänka på. 
 
Hur stor är din delaktighet under produktionsskedet? 
Vi gör ibland besök på byggarbetsplatsen av eget intresse som inte medför någon delaktighet i 
projektet. Platschefen kan även ta kontakt med mig om det är något han funderar över och 
som oftast gäller materialbyte.  
 
Nya BBR ställer krav på 75 % relativ fuktighet på inbyggnadsmaterial. Hur förändras 
ditt arbete relaterat till detta? 
Jag har inte reflekterat över vilka förändringar som måste göras, men det gäller att bygga torrt 
exempelvis via väderskydd. Vi försöker använda betongkvalitéer och konstruktiva lösningar 
på ett sådant sätt att fukten torkar ut på bästa sätt. Ibland använder vi beräkningsprogrammet 
Torka S för att bestämma torktiden för betongen.  
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5.4 Platschef för produktionen 
F: Hur redovisar beställaren sina krav som gäller för fuktsäkerheten i byggnaden? 
S: Det är via kvalitetsplan, PBL och projekteringsanvisningar. 
 
F: Finns en utsedd fuktansvarig? 
S: Nej, det finns ingen utsedd fuktansvarig utan det är respektive arbetsledare som har ett 
ansvarsområde.  
 
F: Har ni informationsmöte med byggnadsarbetarna innan produktionsstart för att 
redovisa beställarens val av krav? 
S: Vi har något som vi kallar arbetsberedning där vi bland annat går igenom metoder för 
arbetet, vilka material och redskap som ska användas och hur vi hanterar fuktsäkerheten. 
 
F: Hur kontrolleras materialleveranser? 
S: Vi gör en okulär besiktning av materialet men vi gör ingen fuktkvotsmätning.  
 
F: Väderskyddar ni byggnaden och täcker ni byggnadsmaterialet? 
S: Vi försöker att förvara allt material inomhus och inte utomhus under presenning som 
riskerar att blåsa bort så att virket kan skadas. Vi gör utfackningsväggar i verkstad som plastas 
utvändigt tills murarna lägger ytskikt. Vi försöker också få på taket med takpapp så fort som 
möjligt så det inte regnar in någonting. 
 
F: Utför ni egenkontroller och hur dokumenterar ni dessa? 
S: Vi har särskilda kontrollprogram och därunder finns egenkontroller. Egenkontrollen ser till 
att arbetsbeskrivningen följts och intygas med signatur, datum och redovisar vart kontrollen 
gjorts. Egenkontrollen kan göras av både hantverkare och arbetsledare. Till att kontrollera den 
relativa fuktigheten i betongen så hyr vi in mättekniker som har utbildning till det. 
 
F: Hur hanterar ni eventuella avvikelser gällande fukt och dokumenterar ni dessa?  
S: Vi skriver avvikelserapporter om det är någonting som avviker men vi får inte bygga in 
någonting som är felaktigt. Då får vi byta ut materialet alternativt torka ut det. Det avgör vi 
från fall till fall. Oftast byter vi ut det skadade materialet utan att skriva avvikelserapport. 
Dem använder vi mest till när vi ändrar på ritningar. Om betongen inte understiger 
gränsvärdet får den torka ut med hjälp av avfuktare tills den gör det.  
 
F: Utför ni fuktronder under produktionen? 
S: Vi gör inga direkta fuktronder utan vi gör det som ingår i egenkontrollen. Arbetsledare gör 
även kontroller hela tiden på vad som görs och hur arbetet utförs. 
 
F: Hur är dialogen med projektör och beställare under byggskedet? 
S: Vi har hela tiden en kontinuerlig dialog under projektet som berör förändringar och 
förbättringar. Det händer ofta att vi hittar på en annan lösning som vi kanske anser är bättre 
men då lyssnar vi med både beställare och konsulter om denna metod går att använda. Ibland 
kan vi få förklaring från arkitekt och konstruktör hur vi löser vissa delar. 
 
F: Önskar du att den vore annorlunda? 
S: Jag tycker att det fungerar väldigt bra. I det här fallet är vi samma personer som har 
samarbetat under en lång tid vilket har gett en bra relation. Alla ger svar på de frågor vi ställer 
och dialogen fungerar bra med arkitekt, konstruktör och beställare.  
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F: Samlar ni in all dokumentation rörande byggandens fuktsäkerhet och sammanställer 
till en fuktsäkerhetsdokumentation i slutfasen av produktionen? 
S: Vi samlar in dokumentation med alla handlingar rörande byggnaden, så kallad 
resultatpärm, och lämnar till beställare för varje avslutat hus. Vi överlämnar även 
relationshandlingar. 
 
F: BBR ställer krav på 75 % relativ fuktighet på inbyggnadsmaterial. Hur förändras 
ditt arbete relaterat till detta? 
S: Vi mäter fuktkvoten i virket innan inbyggnad. För betongen gäller det att arbeta med vct-
talet för att få en snabbare uttorkning, men det är en sakfråga tillsammans med konstruktör 
och leverantör. I framtiden kan det tänkas att vi får göra förändringar för att uppnå de nya 
kraven. 
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6. Diskussion 
Efter genomförda intervjuer av aktörer inom program, projektering och produktion redovisas 
här hur aktörerna arbetar idag, vad vi anser kan förbättras och vilka förändringar som måste 
ske för att uppfylla de nya kraven i BBR (BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. 2006:22). 
Studerat projekt är projekterat enligt tidigare BBR, och här redovisar vi vad som bör förändras 
om detta projekt skulle vara projekterat enligt BBR (BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. 
2006:22) 
 
Beställare 
Det yttersta ansvaret för byggnadens fuktsäkerhet ligger hos beställaren. I detta fall finns inga 
egentliga krav uttalade från beställarens sida utan denne tar för givet att arkitekt, konstruktör 
och entreprenör tillämpar de lagar och regler som gäller. Då beställaren inte upprättar några 
tydliga krav för fuktsäkerheten så kan inte denna garantera kvaliteten på den slutgiltiga 
byggnaden eftersom denne inte har några krav att utgå ifrån då byggnadens fuktsäkerhet 
bedöms. 
 
Beställaren har ett startprojekteringsmöte där kritiska lösningar diskuteras tillsammans med 
arkitekt och konstruktör samt vem som ska göra detaljer för vad. Beställaren granskar sedan 
dessa ritningar tillsammans med entreprenör för att kontrollera att de är genomförbara. Detta 
arbetssätt belyser de kritiska lösningarna och minimerar att de faller i glömska, men projektets 
ansvarsfördelning bör omfatta mer än kritiska lösningar och detaljer. Beställaren bör också 
upprätta en tydlig kravformulering som fastställer följande punkter för projektet: 

• tekniska krav 
• krav på kompetens  
• rutiner  
• egenkontroller  
• verifieringar och mätningar  

 
Denna kravformulering ska redovisa hur kraven ska verifieras och vilken aktör som ansvarar 
för att kraven uppfylls. Genom att upprätta en sådan kravformulering minskar oklarheten 
kring vilken aktör som ansvarar för vilken del. Samtidigt ger det beställaren en stor möjlighet 
att kunna styra projektet mot ställda krav och mål. I detta fall har beställare och entreprenör en 
ständig dialog som rör förändringar och förbättringar, men beställaren har svårt att bedöma 
byggnadens fuktsäkerhet då inga krav är upprättade. Om beställaren upprättat tydliga krav så 
vet denne när det avviker från dessa och kan lättare kontrollera och åtgärda dem. För att 
beställaren ska kunna säkerhetsställa att de olika aktörerna i projektet verifierar och uppfyller 
ställda krav ligger det stor vikt i att denne upprättar kontinuerliga uppföljningsmöten under 
projektet. Till detta kan en fuktsakkunnig anlitas som bistår byggherren med att upprätta 
rutiner för fuktsäkerhetsåtgärder och som även fungerar som rådgivare för fuktfrågor. I det 
här fallet använder sig inte beställaren av någon fuktsakkunnig som tas in utifrån utan de 
använder sig av den teknikavdelning inom företaget som upprättar styrande projekteringskrav 
med typlösningar för kritiska lösningar som granskas under projekteringen. Även om 
beställaren kan vända sig till sin teknikavdelning med oklarheter och funderingar så får en 
oberoende fuktsakkunnig ta del av helheten av projektet och kan assistera byggherren på ett 
annat sätt än vad teknikavdelningen kan.  
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Arkitekt 
Arkitekten får inga krav på fuktsäkerheten från beställaren utan ramar på hur byggnaden ska 
se ut i grova drag. Kraven som tillämpas i detta fall finns i gällande regelverk och 
branschnormer. Om beställaren ställer krav på fuktsäkerheten redan i programskedet så ökas 
möjligheten att få en bra kvalitet på slutprodukten då möjligheten att påverka resultatet 
minskar desto längre projektet har fortgått. Samtidigt så är kostnaden för att påverka resultatet 
i detta skede som minst. Kostnaden för att åtgärda ett fel under program- eller 
projekteringsskedet är betydligt mindre än fel som måste åtgärdas i produktions- eller 
förvaltningsskedet. Däri ligger vikten av att skapa ett välutformat program.  
 
I denna fallstudie tar arkitekten inte hjälp av specialkonsulter under programskedet. Att 
intervjuad arkitekt gör det i detta skede är sällsynt men kan ske i vissa specifika fall. I första 
hand är det kunskapen hos materialleverantörer som, vid behov, arkitekten tar del av. För att 
förbättra processen i programskedet bör arkitekten ta hjälp av flera kompetensområden, som 
t.ex. en oberoende fuktsakkunnig, i ett tidigt skede av projektet. Detta ökar möjligheten för ett 
välutformat program som minskar risken för oklarheter och som i sin tur minskar fel som 
måste åtgärdas i produktion vilket på så sätt kan ge en lägre slutkostnad för projektet.  
 
Konstruktör 
Genom att konstruktören utför en fuktsäkerhetsprojektering i projekteringsskedet bidrar denne 
till att byggnaden får en god slutgiltig fuktsäkerhet. I detta fall utförs ingen 
fuktsäkerhetsprojektering utan projektören tillämpar de lagar och regler samt använder sig i 
möjligaste mån av beprövade lösningar. Det är viktigt att påpeka att om beprövade lösningar 
används ska byggnadsdelarna ha provats under en längre tid utan att fuktproblem har uppstått. 
Det är även viktigt att byggnadsdelarna har samma förutsättningar som referensobjektet vad 
gäller exempelvis geografiskt läge och klimatpåverkan. Olika geografiska placeringar och 
olika omgivande klimat ger olika förutsättningar.  
 
Om en fuktsäkerhetsprojektering utförs finns möjligheten att sammanställa informationen till 
en väl utformad dokumentation. Dokumentationen ger stora fördelar om det exempelvis 
skulle bli aktuellt med materialbyte under produktionsskedet då byggnadens förutsättningar 
finns dokumenterade.  
 
I denna fallstudie skickar konstruktören bygghandlingarna till beställaren som i sin tur 
vidarebefordrar till entreprenör. Då projektet går in i ett nytt skede finns det alltid en 
överhängande risk att information blir otydlig och riskerna är särskilt påtagliga då projektet 
övergår från projektering till produktion. Genom att konstruktör träffar entreprenör för att 
överföra information, kunskap och avsikter med bygghandlingarna minimeras risken för att 
viktig information går förlorad. Mötet skapar också en förståelse för informationen hos 
mottagaren och minskar risken för missförstånd. Det ligger även stor vikt vid att konstruktör 
är fortsatt aktiv under produktionsskedet, för att ytterligare minimera kunskapsförluster, då 
denne har viktig information om projektet. 
 
Entreprenör  
I samband med produktionsstart så har entreprenören något som de kallar arbetsberedning där 
de bland annat går igenom metoder för arbetet, vilka material och redskap som ska användas 
och hur fuktsäkerheten ska hanteras. Genom att byggnadsarbetarna får information om hur 
fuktsäkerheten ska hanteras ökar deras förståelse och deras motivation för en fuktsäker 
byggnad.  
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Den största bristen i byggskedet är att entreprenör inte genomför några fuktronder. Genom att 
genomföra fuktronder under produktionen ges möjligheten att kunna följa 
fuktsäkerhetsarbetet på byggarbetsplatsen på ett bra sätt. Detta minimerar risken för att det 
skulle finnas kritiska situationer som stående vatten på bjälklag, förvaring av fuktkänsliga 
material, läckage och om det finns material som blivit fuktigt. I detta fall gör varje 
arbetsledare kontroller på det arbete som utförs på byggarbetsplatsen istället för att en 
fuktrond utförs.  
 
Entreprenörens materialkontroll görs genom att materialet besiktigas okulärt för att 
säkerhetsställa att materialet inte drabbats av skador, men det genomförs ingen 
fuktkvotsmätning av virket. Då ingen fuktkvotsmätning av brädorna görs kan inte mottagaren 
garantera att virket inte har en för hög fuktkvot då detta inte kan avgöras genom en okulär 
besiktning. Entreprenören förvarar sedan materialet inomhus vilket skyddar mot nederbörd 
och minskar risken för att materialet skadas på grund av fuktpåverkan.  
 
Entreprenören har egna kontrollprogram som innehåller egenkontroller. Den ser till att 
arbetsbeskrivningen följs och intygas med signatur, datum samt redovisar vart kontrollen 
gjorts. Detta kan antingen utföras av arbetsledare eller hantverkare. Då egenkontroll intygas 
med signatur ställs undertecknad som ansvarig att arbetet är utfört på föreskrivet sätt vilket 
ökar ansvaret och motivationen hos kontrollanten.  
 
BBR 
Studerat fall är projekterat enligt tidigare BBR, men om projektet ställs mot reglerna och 
kraven i senaste BBR (BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. 2006:22) måste vissa förändringar 
ske för att de ska uppfyllas: 

• Det bör göras en fuktsäkerhetsprojektering för att uppfylla Boverkets 
rekommendationer, och till detta ska det anlitas någon med rätt kunskap om det inte 
finns kopplat till projektet.  

• Entreprenören måste genomföra fuktkvotsmätning på ett antal brädor i varje 
virkesleverans för att kunna kontrollera att virket inte överstiger det kritiska 
fukttillståndet. 

• Entreprenören ska mäta och verifiera materialet så att det har en relativ fuktighet som 
understiger 75 % vid inbyggnad, om det inte är dokumenterat att materialet tål en 
högre relativ fuktpåverkan. 

 
Kritisk granskning av vald metod 
Den här studien grundar sig bara på ett exempel. Genom att jämföra egen regi med andra 
entreprenadformer så skulle vi kunna relatera hur detta arbetssätt skiljer sig från andra. Då vi 
inte jämfört med andra entreprenadformer så kan vi inte dra slutsatsen att arbetet i egen regi är 
bättre eller sämre än någon annan entreprenadform rörande fuktsäkerhet. Vi kan endast 
förtydliga de styrkor och svagheter som finns med att arbeta i den form som fallstudien 
grundar sig på. 
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7. Slutsats 
I denna fallstudie tar arkitekten till största del hjälp av materialleverantörer. Om arkitekten tar 
hjälp av fler kompetensområden, bland annat av en oberoende fuktsakkunnig, i ett tidigt skede 
av projektet så skapas förutsättningar för att programmet blir väl utfört. Detta bidrar i sin tur 
med att fel som måste åtgärdas i produktionen minimeras.  
 
I studerat fall skickar konstruktören bygghandlingarna till beställaren som vidarebefordrar 
dessa till entreprenör. Ett sätt att undvika kommunikationsbrister mellan projektering och 
produktion är att konstruktören och entreprenören träffas för att konstruktören ska kunna 
överföra information, kunskap och avsikter med framställda bygghandlingar.  
 
Det studerade projektet är projekterad enligt tidigare BBR, men om projektet skulle 
genomföras enligt senaste BBR (BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. 2006:22) måste följande 
punkter beaktas: 

• Det bör göras en fuktsäkerhetsprojektering för att uppfylla Boverkets 
rekommendationer.  

• Entreprenören måste genomföra fuktkvotsmätning i varje leverans för att kunna 
kontrollera att virket inte överstiger det kritiska fukttillståndet. 

• Entreprenören ska mäta och verifiera materialet så att det har en relativ fuktighet som 
understiger 75 % vid inbyggnad, om det inte är dokumenterat att materialet tål en 
högre relativ fuktpåverkan. 

 
I fallstudien så upprättar inte beställaren några specifika fuktkrav. För att minimera oklarheter 
i ansvarsfrågan bör beställaren upprätta en tydlig kravformulering. Denna kravformulering 
ska fastställa projektets tekniska krav, krav på kompetens, rutiner, egenkontroller, 
verifieringar och mätningar och ska även klargöra vilken aktör som ansvarar för att kraven 
uppfylls. En sådan kravformulering minimerar oklarheter över vem som ansvarar för vad. 
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8. Tackord 
Under examensarbetets gång är det många som hjälpt oss på vägen. Vi vill tacka följande 
personer: 
 
De externa handledare inom det företag som ansvarar för det projekt som vi studerat. Vi vill 
tacka Er för stor hjälp under hela arbetets gång samt för att givit oss möjligheten att undersöka 
studerat projekt.  
 
Alla intervjuade som tagit sig tid att svara på våra frågor. 
 
Tack till vår handledare vid Karlstads universitet, Stefan Frodeson, för vägledning och stort 
engagemang under hela arbetets gång. 
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