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Sammanfattning 
 
Lagen säger att man inte får uppföra byggnader så att det riskerar människors hälsa. Trots 

detta uppförs byggnader så att ohälsa uppstår för de boende. Arbetet behandlar hur man i 

ett byggprojekt arbetar med fuktsäkring. Syftet är att undersöka hur man i projektet 

arbetar med att fuktsäkra byggnaderna. Målet är att lyfta fram var i processen det finns 

risker när det gäller fuktsäkring, och även ge förslag till förbättringar av arbetet med 

fuktsäkringen. En studie över lagar och förordningar har gjorts för att se vilka krav som 

ställs på en byggnad ur fuktsynpunkt samt hur branschregler tillämpas så att fuktproblem 

inte uppstår i byggnader. Intervjuer har gjorts för att se vilken roll byggnadsnämnden, 

entreprenören, konstruktören och leverantören har när det gäller att ställa krav på 

fuktsäkring. Arbetet är avgränsat till uppförandet av flerbostadshus i Karlstad där man 

bygger i egen regi. Resultatet visar att fuktskador riskerar att grundläggas i alla skeden i 

byggprocessen och att alla aktörer i projektet kan bidra till riskerna. Resultatet visar även 

att man är medvetna om fuktproblematiken och att större krav på dokumentation och 

erfarenhetsåterföring skulle minska riskerna för fuktskador. För att förbättra fuktskyddet 

skall man redan i programskedet upprätta en projektspecifik fuktskyddsbeskrivning gjord 

i samarbete med en fuktskyddssakkunnig. Man borde också informera/utbilda alla parter 

som riskerar bidra till fuktproblem i byggnader.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 

According to Swedish law you are not allowed to construct buildings in a way that may 

result in jeopardizing people’s health. Despite this fact buildings are constructed in such 

way that health problems accurse. This composition deals with a building-project and 

how its actors works regarding to humidity that effects buildings. The purpose of this 

essay is to look into how in a project one works with eliminating risks concerning 

humidity and also the level of demands that are made to secure the construction. The 

objective is to point out where in the building-process risks appears when it comes to 

securing humidity in buildings, but also to suggest how to make improvements. The 

method is based on a study of laws and ordinances that concerns humidity in buildings. 

The way the building line, and the knowledge within it, is used in a project to secure the 

building from humidity has also been studied. Interviews has been made to look into in 

what the role building department, entrepreneur, constructor and supplier has regarding to 

humidity in buildings. This essay is demarcated to multifamily buildings in Karlstad built 

in own-regime. The result shows that the risk of damage as a consequence of humidity is 

founded in all phases in the building-process and that all actors of the process are a part 

of the problem. The result also shows that actors in the project is well averred of the 

problem with humidity but that there is not enough demands on documentation  and on 

how to work with experiences from earlier project. To work in a more efficient way one 

should draw up a description for the project regarding to the risk of humidity in the 

building. This description should be made in co-operation with someone who has the 

right knowledge concerning how to draw up a description, and that also makes the project 

safe from humidity point of view. The result also shows that it is necessary to educate all 

actors that risks contributing to the problem with humidity in buildings. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Enligt en undersökning som BQR (rådet för byggkvalité) har gjort med fastighetsägare, 

byggherrar, konsulter, entreprenörer och materialleverantörer uppges 80 % av skadorna i 

byggnader vara fuktrelaterade under de första 10 åren efter garantibesiktningen1. 

Statistiken visar att det förekommer fuktrelaterade skador trots att det finns lagar 

(samhällskrav) och förordningar som skall styra branschen så att dessa skador inte ska 

uppkomma. Enligt Boverkets byggregler kap.6:5 skall byggnader utformas så att skador, 

mikrobiell tillväxt, elak lukt eller andra hygieniska olägenheter tillföljd av byggfukt eller 

inträngande fukt inte förekommer2.  

 

1.2  Syfte och problemformulering 

Syftet med arbetet är att se vad lagar och föreskrifter säger om fukt som kan relateras till 

hälsoproblem samt att se hur branschregler tillämpas så att fuktproblemen inte uppstår i 

byggnadsverk. Syftet är också att undersöka hur aktörer i byggprocessen arbetar med 

fuktdimensionering och fuktsäkringen av nyproducerade hus. 

 

Byggprocessen styrs av lagar för att förhindra uppkomst av fuktrelaterade skador. Det finns 

även branschregler som hjälper till att styra kvalitén i byggprocessen. Trots detta drabbas 

nyproducerade byggnader av fuktrelaterade skador.  

 

Målet med arbetet är att reda ut i vilka skeden i byggprocessen det finns risker med 

fuktsäkringsarbetet men också att föreslå eventuella förbättringar av arbetet med att fuktsäkra 

byggnader. Arbetet riktar sig främst till byggherrar och projektörer men också till andra parter 

som medverkar i byggprocessen och som riskerar att bidra till uppkomst av fuktskador. 

                                                 
1 10-åriga garantier mål och medel för kvalitetsutveckling inom byggande och förvaltning BQR 
2 Boverkets byggregler (BFS 1993:57) 
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2 Avgränsningar 
 
Allmänt  

Arbetet är avgränsat till att behandla kvalitetssäkring kring fuktproblematiken I första hand 

behandlas byggfukt som har sitt ursprung i byggprocessens skeden men också val av 

konstruktionslösningar behandlas3. Geografiskt har avgränsningar gjorts till ett företag i 

Karlstad som verkar i Karlstad kommun där man uppför flerbostadshus i egen regi. 

 

Egen regi 

Fältstudien som gjorts från byggnadsprojektering till produktion har utförts på ett av PEAB´s 

byggen på Råtorp i Karlstad (kvarteret (Kv) Pukslagaren). PEAB arbetar i egen regi där 

entreprenaden är en form av totalentreprenad och beställaren är PEAB bostäder. Anledningen 

till att arbetet riktar sig till byggande i egen regi är att alla skeden i byggprocessen utförs av 

samma företag vilket visar hur kvalitetsarbetet fungerar i ett företag utan andra inblandade 

parter. En annan anledning till att produktion i egen regi valts är att det aktuella objektet låg 

bra till tidsmässigt i produktionsskedet. Detta gjorde att PEAB´s arbete kunde följas på plats. 

Entreprenadformen har valts för att det inte finns någon direkt undersökning om hur detta sätt 

att arbeta fungerar ur kvalitetssynpunkt. 

  

Kvalitetssäkring 

Den kvalitetssäkring som undersöks i arbetet riktar sig till de problem som kan relateras till 

fukt och som kan uppstå på grund av ofullständiga rutiner i olika skeden i byggprocessen. De 

olika skedena är program, projektering, konstruktion och produktion.  

 

 

                                                 
3 fukt i bostäder ( se bilaga 1 ) 
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3 Metod 

Allmänt 
 
Metoden som används i arbetet för att få fram information är uppdelad i två olika delar. Den 

första innefattar en litteraturstudie av lagar, föreskrifter, råd, anvisningar och branschregler 

som rör detta ämne. Den andra delen är en fältstudie baserad på intervjuer, samtal och enkäter 

där parter i byggprocessen ingår. De intervjuade parterna är: Karlstad kommun, PEAB 

Karlstad, Granruds konstruktionsbyrå och Hifab.  

  

Litteraturstudier 
 
Den litteratur som studerats har haft anknytning till byggprocessen. Lagar och föreskrifter har 

använts för att påvisa vilka direktiv branschen har att rätta sig efter. De viktigaste är Plan- och 

bygglagen (PBL), Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnader (BVL), Förordningen om 

tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (BVF) samt Boverkets författningssamling (BFS) 

där Boverkets byggnadsregler (BBR) är en av författningarna. Branschregler som rör ämnet 

har studerats för att se vilka som tillämpas. De viktigaste är AMA´s anvisningar med 

tillhörande AF- del (administrativa föreskrifter), Hus- AMA samt erkända branschregler som 

GVK (golvbranschens våtrumskontroll) och PER (plattsättningsentreprenörernas 

riksförening). Socialstyrelsens krav på miljö och hygienfrågor (SOSF) har också studerats. 

För att få en statistisk grund för arbetet har tidigare forskningsresultat från byggbranschen och 

oberoende aktörer sökts.  

 

Fältstudier/Intervjuer 
 
För att få fram hur entreprenören arbetar för att säkerställa kvalitén har dokument undersökts. 

Dokument för Kv. Pukslagaren har undersökts såsom beställning, leverantörsavtal, ramar för 

underentreprenör (UE) och kontrollplanen4. De som intervjuats har valts utifrån sina 

arbetsområden samt att ansvarsområdet rör det ämne som arbetet behandlar, det vill säga 

kvalitetsansvar, ansvar för kontrollplaner och utförande. Samtliga intervjuade är 

anonymitetsskyddade utom den oberoende sakkunnige. De intervjuades befattningar 

innefattar stadsplanerare, projektledare, konstruktör, platschef, leverantör och 

byggnadsarbetare.    

                                                 
4 kontrollplan ( se bilaga 3: s.1 ) 
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Intervjuteknik 

Intervjuerna som utförts är gjorda som besöksintervjuer där intervjuaren kontaktats per telefon 

och meddelats om vilken typ av frågor som skall ställas. Själva strukturen för frågorna är 

halv- strukturell, vilket innebär att man utgår från en del grundläggande frågor som den 

intervjuade sen kan utveckla. Frågorna har i förtid skickats till den intervjuade. Fördelen med 

en halvstrukturerad besöksintervju är att man kan ställa fler och mer invecklade frågor, samt 

att följdfrågor kan ställas. Feltolkningar av frågorna kan elimineras på plats vilket ger en 

högre kvalitet på svaren.5  

 

Enkät 

För att få en insikt i hur entreprenören jobbar i produktion ända ner till hantverkarna har 

enkäter delats ut till ett antal arbetare på plats där frågor har ställts angående egenkontroller, 

kvalitetssäkring och utbildning m.m. 

 

Validitet  

Traditionellt sett så menas med validitet, eller giltighet, att man som forskare verkligen 

undersökt det man vill undersöka och inget annat6. I vårt fall gjordes flertalet olika intervjuer 

med i förhand bestämda frågor som sedan besvarades i en öppen diskussion. Risken med att 

intervjua på detta sätt är att man lätt kommer ifrån den ursprungliga frågeställningen och att vi 

som intervjuare kan påverka den intervjuades svar. För att undvika missförstånd och för att 

lättare kunna summera den intervjuades svar valde vi att använda oss av bandupptagning7. 

 

 

                                                 
5 Dahmström Karin. Från datainsamling till rapport   
6 Thurén, Torsten (1991): Vetenskapsteori för nybörjare 
7 Björklund, Maria & Paulsson, Ulf:  (2003) Seminarieboken. Lund. Studentlitteratur. 
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4 Lagar och branschregler 
Följande kapitel beskriver de olika lagar, föreskrifter och branschregler som skall styra så att 

fuktproblemen som kan påverka människors hälsa inte uppstår i byggnadsverk. Lagarna är 

tvingande medan branschreglerna är hjälpmedel. 

4.1 Lagar som rör fuktproblematiken i byggprocessen 

4.1.1 Plan och bygglagen 

Byggprocessen lyder under en rad olika lagdelar med hierarki. Plan- och bygglagen (PBL) 

(1987:10)8  är den lag som kommunerna använder för att kunna besluta om den lokala miljön. 

Enligt den s.k. portalparagrafen innehåller lagen bestämmelser om planläggning av mark och 

vatten och om byggande. Lagens syftar till att med beaktande av den enskilda människans 

frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden, samt 

en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna. Plan och bygglagen ska reglera 

byggandet så att byggnaderna för lång tid ska fylla sin funktion. Detta ger att lagen även styr 

byggnadens fuktsäkring9. De kapitel i Plan och bygglagen som kan tolkas att styra 

fuktsäkringen är: 

  

 
Plan- och Bygglagen 1Kap 1§ 
”att med beaktande av den enskilda människans frihet främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för 
människorna i dagens samhälle och för kommande genrationer”  
 
Plan- och Bygglagen 9Kap 1§ 
”Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, 
rivnings eller markarbeten (byggherren) skall se till att arbetena 
utförs enligt bestämmelserna i denna lag och enligt föreskrifter eller 
beslut som har meddelats med stöd av lagen. Byggherren skall vidare 
se till att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur PBL 

 

 

 

                                                 
8 Plan och bygglag (1987:10). Hämtad från http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870010.htm
9 Plan och bygglag (1987:10). Hämtad från http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870010.htm
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4.1.2 Miljöbalken 

Utöver Plan- och bygglagen finns även miljöbalken. Miljöbalken (Lag 1998:808)10 är en 

lagsamling som har den övergripande huvudavdelningen i lagboken. Miljöbalkens 

tillämpningsområde är direkt kopplat till målen för en hållbar utveckling där 

försiktighetsprincipen är en stor del. 

 
Miljöbalken Kap 1”Bestämmelserna i denna balk syftar till att 
främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.” 

  

 

Utdrag ur Miljöbalken  

 

Fuktsäkring av byggnader ger en hälsosam boendemiljö eftersom fukt i byggnader är en 

olägenhet för människors hälsa. Miljöbalken skall tillämpas så att: 

 
Miljöbalken Kap1 avsnitt 1.”1. Människors hälsa och miljön 
skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av 
föroreningar eller annan påverkan.” 

 

 

Utdrag ur Miljöbalken  

 

4.1.3 Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk 

I Plan- och bygglagen så ingår Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (BVL) 

(1994:847)11 som är till för att styra tekniska egenskapskraven på byggnader mot de syften 

som är ställda i PBL. BVL gäller för byggnader och byggmaterial och syftar bland annat till 

säkra och hälsosamma byggnader. 

 

 
Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (BVL) 2 § 
punkt 3: ”Byggnadsverk som uppförs eller ändras skall, under 
förutsättning av normalt underhåll, under en ekonomiskt rimlig 
livslängd uppfylla väsentliga egenskapskrav beträffande skydd med 
hänsyn till hygien, hälsa och miljö”. 
 

 

 

 

 

Utdrag ur BVL  

                                                 
10 Miljöbalk (1998:808). Hämtad från http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm
11 Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Hämtad från 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19940847.htm
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4.1.4 Förordningen om tekniska egenskapskrav på byggnader 

För att kunna tillämpa BVL på rätt sätt så finns även en förordning, Förordningen om tekniska 

egenskapskrav på byggnader (BVF) (1994:1215)12, som är en tillämpningsförordning för hur 

man använder sig av BVL.  

 

 
Förordningen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk 
(BVF) 3 § punkt 4: ”Byggnadsverk skall vara projekterade och 
utförda på ett sådant sätt att den påverkan de sannolikt utsätts för 
under bygg- och brukarskedet inte leder till, skada som inte uppstår i 
proportion till den händelse som orsakat skadan”. 
 
Förordningen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk 
(BVF) 5 § punkt 6: ”Byggnadsverk skall vara projekterade och 
utförda på ett sådant sätt att de inte medför risk för brukarna eller 
grannars hygien eller hälsa, särskilt inte till följd av förekomst av 
fukt i delar av byggnadsverket eller på ytor inom byggnadsverket”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur BVF 

 

4.1.5 Boverkets byggregler 

Boverket är den nationella myndigheten för frågor om samhällsplanering, stads- och 

bebyggelseutveckling, byggande och förvaltning och för bostadsfrågor. Boverket har en 

författningssamling där Boverkets byggregler (BFS 1993:57)13  ingår. I Boverkets byggregler 

anges de regler som byggherren lagenligt skall följa. För att säkerställa fuktsäkringen i 

byggnader anger Boverkets byggregler i avsnitt 6.5 att: 

 

 
Boverkets byggregler avsnitt 6:5:  
”Byggnader skall utformas så att skador, mikrobiell tillväxt, elak lukt 
eller andra hygieniska olägenheter till följd av byggfukt eller 
inträngande fukt inte uppkommer” 

 
  
Utdrag ur Boverkets byggregler  

 

                                                 
12 Förordning (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Hämtad från 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941215.htm
13 Boverkets byggregler BFS 1993:57 med ändringar till och med 2002:19. Hämtad från www.boverket.se
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4.1.6 Socialstyrelsen  

Socialstyrelsen (SOSF) är en tillsynsmyndighet som utövar tillsynen över miljö- och 

hälsoskyddet i kommunen. I socialstyrelsens allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken – fukt 

och mikroorganismer (SOSFS 1999:21 (M)) beskrivs krav på hur bostäders inomhusklimat 

ska vara för att inte det skall vara en olägenhet för människors hälsa.14 Där beskrivs bland 

annat olägenheter som: 

• det förekommer synlig mikrobiell växt och/eller mikrobiell lukt i bostadsrum eller 

lokaler för allmänna ändamål,  

• mikroorganismer eller mikrobiell lukt befaras spridas från byggnadskonstruktionen 

eller från t.ex. källare, grund eller vind, till bostadsrum eller andra rum där människor 

vistas stadigvarande,  

• fuktskador inte åtgärdas och detta innebär en risk för att mikroorganismer kan växa 

till, och  

• fuktskador har åtgärdats bristfälligt, t.ex. vid uttorkning och utbyte av mikrobiellt 

angripet material. 

Där bedömning görs utifrån en sammanvägning av samtliga omständigheter, där särskild 

hänsyn tas till känsliga personer. Detta gör att socialstyrelsen ser till att kraven från 

miljöbalken följs. 

 

  

 

                                                 
14 Socialstyrelsens allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken – fukt och mikroorganismer (SOSF 1999:21 (M)). 
Hämtad från < http://www.sos.se/sosfs/1999_21/1999_21.htm> 
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4.2 Branschregler 

Branschregler är den samlade kunskap som branschen använder sig av i byggprojekten för att 

upphandla på rätt sätt parterna emellan. Dessa regler är också till för att säkerhetsställa 

kvalitén i byggnaden. Med hjälp av branschregler vill man få en fackmannamässig nivå på 

utförandet. Detta kan göras genom att ställa krav på certifieringar och försäkringar hos 

entreprenören men också genom ett ständigt informationsflöde i branschen. Branschreglerna 

kan användas som hjälpmedel i upphandlingen för att få fuktsäkra byggnader och kan därför 

bidra till vilken slutlig kvalitetsnivå projektet får.  

 

AMA skrifterna syftar till att hjälpa till vid upphandling och att formulera avtal mellan 

beställaren och entreprenören så att dessa säkerhetsställer en hög kvalitet på byggnaden. Hus 

AMA har beprövade konstruktionslösningar som erkänt fungerar ur fuktsynpunkt.   
   

4.2.1 AMA 98 – Allmänna material och arbetsbeskrivningar 

AMA 98 är ett referensverk till vilket beskrivningar hänvisar. AMA 98 med tillhörande Råd 

och anvisningar (RA 98) är en komplett utgåva av AMA och har ambitionen att förenkla 

arbetet med att formulera beställarens krav på den färdiga produkten och därmed fuktsäkra 

byggnaden. Arbetet med AMA ligger hos AB svensk byggtjänst där man sammanställer 

erfarenheter från företag, organisationer och myndigheter i föreskriftstexter. Detta är ett arbete 

som ständigt fortlöper15.  

 

 

 

             

                Utdrag ur AMA 98 

”Huvudprincipen i AMA 98 har varit att skapa utrymme 
för och ge råd till användarna, så att de inom AMA –
systemets ram kan formulera egna krav på ett 
miljöanpassat byggande.” 

 

                                                 
15 AMA 98 , AB Svensk Byggtjänst 
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4.2.2  Hus AMA 98. Allmän material- och arbetsbeskrivning för 
husbyggnadsarbeten.  

Hus AMA 98 är referensdokument vid upprättande av beskrivningar och vid utförande av 

avtalade husbyggnadsarbeten. Den innehåller bl.a. föreskrifter om byggdelar, 

betongkonstruktioner, konstruktioner av metall och trä, termisk isolering, yttertakstäckningar, 

konstruktioner av monteringsfärdiga element, puts, målning, yttertakstäckningar samt 

begreppsförklaringar. Texterna har utarbetats och förankrats inom byggsektorn på samma sätt 

som AMA 98. Dessa konstruktionsanvisningar är väl utarbetade och fungerar som en referens 

för byggherrens krav på kvalitén och därmed fuktsäkringen. 16  

 

4.2.3 RA 98 Hus. Råd och anvisningar Hus AMA 98 

RA 98 Hus är Råd och anvisningar till Hus AMA 98 som hjälpmedel vid upprättande av 

beskrivningar och har samma indelning som Hus AMA 98. I RA 98 Hus beskrivs hur man 

använder AMA 98 med Råd och anvisningar när man gör en beskrivning. Den innehåller 

också exempel på beskrivningar som ansluter till Hus AMA 98. Dessa beskrivningar är 

utarbetade av svensk byggtjänst och i samarbete med branschen17.  

 

4.2.4 AF AMA 98. Administrativa föreskrifter för byggnads-, anläggnings- och 
installationsentreprenader. 

AF AMA 98 är Administrativa föreskrifter för byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenader. Liksom tidigare AMA-generationer är AF AMA 98 utformad som 

ett referensverk och innehåller en utförlig råd- och anvisningsdel18. 

 

4.2.5 Svensk standard - ss 

SS 23 27 40, denna standard fastlägger klasser för fuktkvoter i sågat virke och i virke som är 

hyvlat eller egaliserat på annat sätt. Standarden innehåller även toleranser och regler för 

provtagning vid tvist. Fuktkvotsklass 18 innebär att medelfuktkvoten i ett parti ska ligga 

mellan 16-20 %. Detta innebär att partiets högsta tillåtna medelfuktkvot är 20 % då 

                                                 
16 AMA 98 , AB Svensk Byggtjänst 
17 RA 98 , AB Svensk Byggtjänst 
18 AF AMA 98 , AB Svensk Byggtjänst 
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materialtjockleken överstiger 25 mm. Enligt standardavvikelse så kommer då 84 % av partiet 

att ha en fuktkvot under 22 % och 97,7 % av partiet ha en fuktkvot under 24 %. 

Inom sis arbetsområde finns arbetet med kvalitetsledning i bygg och fastighetsbranschen. 

Man jobbar huvudsakligen med att få fram standarder om kvalitetsnivåer i Sverige såsom ISO 

9000 och ISO 14000 (international standard organisation). 19  

 

4.2.6 GVK - Golvbranschens våtrumskontroll 

GVK bildades 1988 och är en stiftelse där byggherrar, förvaltare och entreprenörer ingår. 

Dessa har som gemensamt mål att komma till rätta med vattenskadorna i våra våtutrymmen. 

Detta mot bakgrund av de stora skadekostnader som bristfälligt utförda tätskikt i våtrum har 

medfört under årens lopp. Företag som utför arbeten i våtrum kan frivilligt ansluta sig till 

auktorisationssystemet för våtrumsarbeten, det s.k. GVK- systemet. Ett krav för att företaget 

skall erhålla GVK- auktorisation är bland annat att arbetsledare, golvläggare och plattsättare 

genomgått en utbildning för våtrumsarbeten och erhållit behörighetsbevis.20  

 

4.2.7 Bygga Bo-dialogen 

Bygga Bo-dialogen utgår från en vision som företag, kommuner och myndigheter har enats 

om hur vårt samhälle ske se ut år 2025. Visionen beskrivs inom fem områden där ett av 

områdena är: ”En framgångsrik svensk bygg- och fastighetssektor med internationell 

konkurrenskraft”. Ett av målen med Bygga Bo-dialogen är att få bort byggnadsrelaterad hälsa 

vilket ger en hälsosam innemiljö. Alla ska ges förutsättningar att leva i bra bostäder till 

rimliga kostnader, i en stimulerande och trygg miljö. Arbetsplatser, skolor och andra lokaler 

ska också utformas så att de på bästa sätt motsvarar människors krav på en god miljö21. 

 
 
 

 

                                                 
19 Byggstandardiseringen, BST, 1999 års byggstandard del2, SIS Förlag AB 
20 AB Svensk Våtrumskontroll, information. Hämtad från www.gvk.se
21 Bygga Bo-dialogen, information hämtad från www.byggabodialogen.se  
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4.2.8 SP Svensk provningsanstalt 

Svensk provningsanstalt (SP) är ett statligt ägt forskningsinstitut som utvecklar kunskap i 

samarbete med universitet, högskolor, andra forskningsanstalter och även internationellt. 

Några av områdena som man forskar inom är bygg och fastigheter, träteknik och trä byggande 

samt materialteknik. Inom dessa grenar forskar man om fukt, torkning, emissioner och 

innemiljö.22

 
”SPs uppgift är att bidra till tillväxt och konkurrenskraft i 
näringslivet samt till säkerhet, god miljö och en hållbar 
utveckling i samhället. Vi gör detta genom behovsmotiverad 
forskning och ett brett tjänsteutbud inom teknisk utvärdering 
och mätteknik.” 

 

 

 Utdrag ur SP´s policy  

 

4.2.9 Rådet för byggkvalitet, BQR 

BQR är ett råd för bygg- och fastighetssektorn som är bildat på statens initiativ. Dess främsta 

uppgift är att styra kvalitetsutvecklingen mot ett bättre byggande. Man har också för avsikt att 

främja samverkan och öka engagemanget hos de olika aktörerna i branschen. En fråga som 

ofta diskuteras hos BQR är garantifrågor inom branschen. Garantierna ska i sin tur bidra till 

en högre kvalitet på byggandet då entreprenörerna tvingas till längre garantier. 23

 

 
 ”BQR är ett forum för samverkan mellan sektorns samtliga 

aktörsgrupper där kvalitetsfrågor av övergripande karaktär 
kan behandlas i en kreativ miljö. 
BQRs verksamhetsidé är att utifrån gemensam helhetssyn och 
grundläggande värderingar utvärdera och påverka hela 
sektorns kvalitetsutveckling i riktning mot noll fel, nöjda 
kunder och ändamålsenliga produkter samt ökad lönsamhet.” 

 
 
 
 
 

 

 Utdrag ur BQR´s verksamhetssammanfattning  

 

                                                 
22 Information om Svensk provningsanstalt. Hämtad från www.sp.se
23 Rådet för byggkvalité. Hämtad från www.bqr.se
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5 Fältstudie 
Fältstudien har genomförts för att klarlägga hur de olika aktörerna i projektet hanterar 

fuktproblematiken. De aktörer som intervjuats eller lämnat information är Byggnadsnämnden 

(BN), PEAB Karlstad, Granruds konstruktionsbyrå samt Beijer Byggmaterial. Dessa aktörer 

ingår i byggprocessen och är därför viktiga att lyfta fram i arbetet. En intervju har även gjorts 

med en part (Hifab) som inte har någon koppling till det aktuella projektet, detta för att få en 

oberoendes syn på fuktsäkringen och hur man skulle kunna jobba.   

 

5.1 Byggnadsnämnd 

Varje kommun lyder under Plan och bygglagen (PBL). Detta innebär att varje kommun måste 

ha en plan för hur man jobbar med byggandet i området och på så vis försäkra sig om att det 

går rätt till enligt de lagar som finns. Detta gör man genom att sätta upp krav på byggherren 

om de tekniska egenskaperna på byggnaderna såsom bärighet, brand och fukt genom en 

kontrollplan. Beställaren måste ha en PBL ansvarig och en kvalitetsansvarig som är godkänd 

av kommunen. Beställaren måste också visa för BN att man arbetar med en tillräckligt utförlig 

kontrollplan så att man når en hög kvalitet i projektet. Byggnadsnämnden (BN) är den 

myndighet som ansvarar för detta24.  

 

5.1.2 Intervju med byggnadsnämnd 

För att ge en insikt i hur BN arbetar med att säkra kvalitén ur fuktsynpunkt och godkänna 

kontrollplaner i byggsamrådet intervjuas den person som godkänt kontrollplanen, i det 

aktuella projektet.  

 

Intervjuad: anställd på Karlstads kommun  

Befattning: Stadsbyggnadsingenjör  

Arbetsområde: Karlstad kommun 

Arbetsuppgifter: Stadsplanering, bygglovsärenden. 

 

 

Frågeställningar. 
                                                 
24 Uno, Nordstrand. Byggprocessen. 2000 Liber, Stockholm 
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Svar från Intervjuad (S) frågor från intervjuare (F) 

 

F: Görs några riskbedömningar utifrån bygglovshandlingarna med avseende på 

fuktkänsliga konstruktioner? 

 

S: Om något i bygglovshandlingarna verkar oklart vad det gäller 

konstruktionslösningar eller dimensionering så ber vi den sökande att låta en 

konstruktör se över valda lösningar eller göra en hållfasthetsberäkning. Vi kan 

också ge enklare råd, men rådgivning måste ske med stor försiktighet eftersom 

byggnadsnämnden blir ansvarig för en föreslagen förändring.    

 
F: Ställer kommunen krav på maximala mätvärden för fuktkvoter och RF- 

värden då det avser material som ska byggas in. 

 

S: Nej! Några definierbara värden finns inte i Lagtexten och därför kan vi inte 

ställa krav på detta. Definierbara krav fukthalter/fuktkvoter diskuteras dock hos 

Boverket. 

 
 

F: Vilka handlingar begär ni in vid en bygganmälan och vilka krav ställs på 

dessa? 

 

S: Den enda handling vi begär in vid bygganmälan är kontrollplanen. 

Minimikraven som ställs på kontrollplanen är att den är av sådan omfattning att 

egenskapskraven i byggnadsverkslagens andra paragraf uppfylls. Hur den 

fastslagna kontrollplanen slutligen kommer att se ut bestäms vid byggsamrådet 

där byggherren presenterar sin organisation, handlingar, konsulter och 

kvalitetsansvariga. Med detta som underlag och beroende på byggnadens 

komplexibilitet får man försöka att känna av hur stor samlad kunskap 

byggherren har, och utifrån detta ta fram en lämplig kontrollplan. En byggherre 

med små kunskaper och liten erfarenhet kan då få en ganska omfattande och 

detaljerad kontrollplan i förhållande till en byggherre med stor kunskap och 

tidigare erfarenhet från byggnation.  
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”Byggnadsverk som uppförs eller ändras skall, under förutsättning av 
normalt underhåll, under en ekonomisk livslängd uppfylla väsentliga 
tekniska egenskapskrav i fråga om:       
1. Bärförmåga, stadga och beständighet.  
2. Säkerhet i samband med brand.  
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö.  
4. Säkerhet vid användning.  
5. Skydd mot buller.  
6. Energihushållning och värmeisolering.  
7. Lämplighet för avsett ändamål.                      
8. Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga.  
9. Hushållning med vatten och avfall.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utdrag ur BVL 2§ 25

 

F: Vilka åtgärder vidtas om avsteg gjorts från kontrollplanen? 

 

S: Om avsteg gjorts från kontrollplanen så måste byggherren genom intyg kunna 

styrka att en alternativ lösning uppfyller ställda krav. 

 

 

                                                 
25 Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Hämtad från 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19940847.htm
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5.2 Byggföretaget 

Som entreprenör i det aktuella byggprojektet ligger ansvaret för slutresultatet till stor del hos 

denne, det vill säga vilken kvalitet byggnaden får i slutändan. Därför lyfts här fram på vilket 

sätt entreprenören jobbar med att fuktsäkra byggnader uppförda i egen regi. Entreprenören är 

ett av Sveriges största byggföretag som bygger merparten av bostäderna i egen regi26.   

 

5.2.1 Intervju med projektutvecklare 

Som projektutvecklare hos entreprenören är man med och tar fram alla de handlingar som 

behövs för att kunna uppföra en byggnad som t.ex kontrollplaner, riskanalyser, egenkontroller 

och avtal gentemot underentreprenörer och leverantörer. Projektören har därför en stor del i 

hur kvalitetsarbetet i projektet fungerar framöver. Indirekt påverkar man därför också som 

projektör byggnadens fuktsäkring. Eftersom projektet är uppförs i egen regi finns ingen AF- 

del där krav anges från beställaren. Intervjun är gjord för att undersöka om eventuella risker 

finns i projekteringen med att ta fram säkra handlingar ur fuktsynpunkt.   

 
Befattning: Entreprenadingenjör, handläggare.  

Arbetsområde: Värmland. Projektutveckling. 

Arbetsuppgifter: Planering, inköp, kalkyler, mm. 

Erfarenhet: 20 år inom planering i byggbranschen. 

 

 

Svar från Intervjuad (S) frågor från intervjuare (F) 

 

• F: Hur jobbar Peab Karlstad i egen regi med att utarbeta bygghandlingarna så att 

man säkrar kvalitén ur fuktsynpunkt? 

 

S: Vi jobbar tillsammans med konstruktören där vi bestämmer kvalitén på betongen 

för att få reda på uttorkningstiden. Val av betongkvalitet styrs av den tid vi har på oss 

för att utföra projektet. Val av vatten- cementtal (vct) är beroende av vilket 

                                                 
26 Information hämtad från www.peab.se
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golvmaterial som skall läggas. Tillsammans med konstruktör väljer vi också om vi 

skall ha platsgjuten betong eller prefabricerad betong. Vi bestämmer också vilka 

rutiner vi skall ha för att betongen skall täckas på rätt sätt. 

Problemen som vanligen uppstår är när man skall lägga plastmatta på betongen då 

kraven på uttorkningen är större.      

 

• F: Har Peab Karlstad som rutin att utse en fuktansvarig? Kunskapskrav och 

fortlöpande utbildning? 

 

S: Vi utser ingen direkt fuktansvarig. Kvalitetsansvaret ligger på varje platschef. 

Några utbildningar speciellt kring fukt finns inte för hantverkare eller tjänstemän på 

PEAB. Inte heller några meriterade kunskapskrav finns för just fukt. 

 

 

• F: I vilket skede utformas AF- delen i egen regi, och vilka deltar vid framtagandet? 

 

S: Vi tar inte fram någon AF- del i egen regi. Vi har en ram som vi använder gentemot 

våra underentreprenörer. Vi har en beställning som följer AF- delen där kraven ställs 

enligt Hus- AMA, som t.ex. krav på fukthalter i prefabricerade betongstommar.  

 

• F: Ställer ni i AF- delen krav på högsta värden på fuktkvoter respektive RF- värden? 

 

S: Gentemot leverantörer har vi avtal om vilka fuktkvoter materialet skall ha vid 

leverans. Sedan är det upp till den platschefen att se till att den fuktkvoten bibehålls. 

 

• F: Läggs speciell vikt vid uttorkningstider då tidplaner tas fram (TorkaS)? Hur görs 

Riskanalyser i tidsplanen med avseende på uttorkning? 

 

S: De tidplaner som tas fram baseras vanligtvis på betongleverantörens eller 

konstruktörens beräkningar om torktider. De riskanalyser som görs är genom 

diskussioner om tidplaner. I samarbete med konstruktören analyserar vi fram risker för 

ändringar som stör tidplanen.   
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• F: Ställs speciella krav på fuktdimensioneringen utöver de krav som ställs i HUS-

AMA? Hur förs dialogen med konstruktören? 

 

S: Vi ställer inga speciella krav förutom att huset skall vara tätt så fort som möjligt. 

Detta är viktigt för uttorkningstiden. Detta görs genom en diskussion mellan 

platschefen och konstruktören. 

 

• F: Har Peab Karlstad anlitat en oberoende kvalitetsansvarig ur fuktsynpunkt vid 

något tillfälle?  

 

S: Nej! Det är platschefen som har det ansvaret. 

 

 

• F: Hur utformas kontrollplanen för att den ska minimera riskerna med fuktproblem 

under och efter produktion? 

 

S: Vi har inte med några speciella punkter i kontrollplanen som rör fukt utöver 

konstruktionens bärighet och brandskydd. 

 

• F: Hur arbetar ni med erfarenhetsåterföring med avseende på fukt? 

 

S: Där är vi inte så bra. Vi för dialog med andra i företaget om deras erfarenheter från 

olika byggen. Den erfarenhetsåterföringsbas som finns idag används mycket sällan. 

Man vill ju inte dela med sig av sina misstag. Den dokumentation som förs är 

egenkontroller. Problemet med att ha en fungerande återföringsbas är att varje projekt 

är unikt och förutsättningarna är olika. 
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5.2.2 Intervju med platschef 

 
Platschefen, som i det här fallet både är kvalitets- och PBL ansvarig, sitter med under 

projekteringen och är sedan också ansvarig på byggplatsen. Platschefen är den som skall se 

till kontrollplanerna följs och att egenkontroller utförs. Platschefen skall även se till att 

byggnaden utförs enligt de tekniska krav som ställs enligt lagen samt att angivna krav i 

dokumentationen, som t.ex. branschregler, följs. Intervjun är gjord för att undersöka hur man 

under produktionen arbetar med att följa den dokumentation som utarbetats i projekteringen.   

 

Befattning: Platschef  

Arbetsområde: Värmland. produktion. 

Arbetsuppgifter: Planering, styrning mm. PBL ansvarig 

Erfarenhet: 20 år inom planering i byggbranschen. 

 

Svar från Intervjuad (S) frågor från intervjuare (F) 

 

• F: Görs någon mottagningskontroll på materialet? 

 

S: Nej, vi litar på vår samarbetspartner att virket innehåller rätt fuktkvot vid leverans. 

Det kan ju vara så att det regnar vid leverans och då får det torka innan det används. 

Stommen får stå och torka om den har utsatts för väta. Sedan kan beklädnadsmaterial 

monteras. 

 

• F: Hur förvarar man fuktkänsliga material? 

 

S: Materialet täcks och lyfts upp från marken. Träsnickerier får ej stå ute utan tas in 

samma dag som leveransen sker. 

  

• F: Hur förs diskussioner kring egenkontrollerna i projekteringsskedet? Var lägger 

man största vikten i de olika momenten?  

 

S: En plan för egenkontroller i projekteringen förekommer inte. Stommen utförs av en 

underentreprenör så där finns inga egenkontroller. Vi följer dock de föreskrifter som 

finns. 
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• F: Hur utförs egenkontrollerna och hur dokumenteras dessa? 

 

S: Vi utför mer och mer egenkontroller när det gäller arbetsmiljö, kvalitet och miljö 

där vi jobbar mot riktlinjer. Vi har aktivitetskort där vi fyller i tillsammans med 

arbetarna hur vi ska jobba.  

 

• F: Hur förs dialogen med yrkesarbetarna om egenkontrollerna? Gör man egna 

fuktmätningar vid något tillfälle? 

 

S: Arbetarna utför egenkontroller där man själv kvitterar om utförandet. 

Fuktmätningar kan förekomma i betong speciellt där tätskikt skall läggas. Mätningar 

kan utföras om inte betongen är under tak. Detta gör vi för vår egen skull som vi sen 

dokumenterar. 

 

• F: Hur säkerställer ni rätt torkklimat vid tätt hus? 

 

S: Vi ser till att få in en värmekälla så fort som möjligt då huset är tätt. Vi använder 

dock inte avfuktare speciellt ofta, kanske vid enstaka fall vid begränsade utrymmen då 

det är väldigt blött och där uttorkningen går för sakta.  
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5.2.4 Enkät för byggnadsarbetare 

Byggnadsarbetarna, som är de som på plats skall uppföra byggnaden, är som siste man viktig i 

arbetet med att uppfylla projektets tidigare ställda krav om kvalitet. Som träarbetare kan man 

ibland själva få utföra egenkontroller på olika moment som rör fuktskyddssäkringen och som 

sedan dokumenteras. Enkätundersökningen har gjorts som innefattar fem arbetare, detta för att 

få en fingervisning på hur väl hantverkarna är insatta i fuktproblematiken. Genom enkätsvaren 

får man också en uppfattning om hur information förmedlas från ledning till hantverkare just i 

detta fall. Resultatet undersöks sedan i analysen. 

 

Frågorna är begränsade till de 3 senaste byggarbetsplatserna (Peab Karlstad) som 

byggnadsarbetaren varit på och som innefattat byggnation av flerbostadshus.  

Följande frågor har ställts: 

 

 

Vad har du för yrkesutbildning? 

Utgång: Alla är utbildade till byggnadsarbetare. 

 

 

Hur ofta används trävirke som legat oskyddat? (risk för hög fuktkvot) 

Alt.  Vid varje arbetsplats               vid någon arbetsplats                              aldrig             

 III II 

 

 

Hur ofta har du möjlighet att utföra egna mätningar på trävirket? 

Alt.  Vid varje arbetsplats               vid någon arbetsplats                              aldrig 

  IIIII 

 

 

Hur ofta rapporteras till arbetsledare/platschef om att trävirket misstänks vara fuktigt?  

Alt.  Vid varje arbetsplats               vid någon arbetsplats                              aldrig 

 III II 
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Hur ofta har du utfört egenkontroller på moment som är relaterade till byggfukt? 

Alt.  Vid varje arbetsplats               vid någon arbetsplats                              aldrig 

  IIIII 

 

 

Hur ofta har du informerats om egenkontroller och byggfukt? 

Alt.  Vid varje arbetsplats               vid någon arbetsplats                              aldrig 

 I IIII 

 

 

Hur ofta får du ta del av erfarenhetsåterföring? 

Alt. Efter varje byggnadsplats            efter något arbete                                aldrig   

 I IIII 

 

 

Vilken sorts utbildning i övrigt har du fått om hur man skall arbeta med byggfukt och 

egenkontroller i produktion? 

 

Utgång: En har gått ISO- utbildning, resten ingen utbildning. 
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5.3 Leverantörerna 

Beijers byggmaterial är idag entreprenörens huvudleverantör i Karlstad när det gäller trävirke. 

Då leverantören har ett direkt ansvar för i vilket skick materialet befinner sig i vid leverans 

har samtal förts med leverantörsansvarig på Beijer, men även för att få fram hur rutinerna ser 

ut samt vilka fuktkvoter materialet har vid leverans. Enligt leverantörsavtalet skall det 

levererade virket hålla fuktkvot motsvarande SS 23 27 40, fuktkvotsklass 18. Rutinerna 

undersöks i analysen. 

Leverantör för betongstomme är Abetong. Stommen är prefabricerad där abetong har hela 

kvalitetsansvaret.  

 
 

”Vi skall ta vårt ansvar gentemot våra kunder genom att påverka 
och samarbeta med våra leverantörer så att de varor vi säljer är 
de mest miljö- och hälsoanpassade i sin kategori” 
 
”I samverkan med våra leverantörer utforma krav för att få fram 
tydlig miljöinformation samt uppnå miljöförbättringar avseende 
varor, förpackningar och transporter” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Entreprenörens riktlinjer gentemot leverantör  

 

5.3.1 Information från leveransansvariga 

Då trävirket levereras till Beijers kan vissa stickprov på fuktkvoten utföras om materialet 

misstänks vara fuktigt. Provtagningen görs en ½ m från ändträ. Någon ytterligare mätning 

anses inte vara nödvändig eftersom lagringstiden hos leverantören är kort. 

 

Fuktkvot vid leverans av trävirke skall ligga mellan 17 – 20 % från sågverk. Kraven från 

Beijers på fuktkvot vid leverans till bygge uppgår också till 17 -20 %. Det finns inga skriftliga 

avtal på att dessa värden skall uppehållas. Det anses mera som praxis att fuktkvoten ligger på 

denna nivå. 

 

Beijer frånsäger sig allt ansvar över bevarandet av fuktkvoten efter leverans, man lämnar 

heller inte någon instruktion om hur trävirket skall förvaras efter leverans. Ansvaret står hos 

mottagaren som t.ex. truckförare och träarbetare. 
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5.4 Konstruktionsbyrå 

 
Konstruktören är den aktör som med rätt val av konstruktion kan sätta en hög kvalitetsnivå på 

byggnaden och på så sätt skydda byggnaden från inträngning av fukt. Konstruktören skall 

följa de lagar som anges samt de regler som finns i AMA.  

 

Granruds konstruktionsbyrå har som huvudinriktning att arbeta med byggnadsprojektering. 

Byggnadskonstruktioner är specialiteten. Granruds konstruktionsbyrå har intervjuats då dessa 

har varit med i projekteringen och framtagningen av bygghandlingarna för Kv. Pukslagaren.  

 

5.4.1 Intervju med konstruktör 

Intervjun är gjord för att undersöka hur konstruktören väljer konstruktioner som är bra ur 

fuktsäkringssynpunkt.  

 
Befattning: Civilingenjör SVR/SBR  

Arbetsområde: Sverige.  

Arbetsuppgifter: Kvalitetsansvarig, konstruktör, mm   

 

Svar från Intervjuad (S) frågor från intervjuare (F) 

 

• F: Hur jobbar Granruds med att utarbeta bygghandlingar så att man säkrar kvalitén 

ur fuktsynpunkt? 

 

S: Vi jobbar med konstruktioner som vi av erfarenhet vet funkar ur fuktsynpunkt, samt 

att vi pratar med platschefen om problem som har uppstått under produktion vid 

tidigare tillfällen.  

 

• F: Använder ni er av forskningsresultat, program tex. från LTH? (TorkaS) 

 

S: Ja det gör vi, vi får fortlöpande information om nya rön. Vi prenumererar på olika 

tidskrifter som har anknytning till byggbranschen. Materialleverantörer såsom isover, 

paroc och gyproc informerar oss också om nya råd för deras material.  

 27



  

TorkaS används vid beräkningar på uttorkningstider framförallt vid pressade 

tidsplaner, där vi ändrar på betongkvalitén för att uppnå så snabb torktid som möjligt 

sedan samarbetar vi med Färdigbetong för att välja betongkvalité.  

 

• F: Hur jobbar ni med att följa de råd och föreskrifter som finns? 

 

S: Vi använder inte AMA m.m. så mycket, men om vi får frågor så används AMA. 

Annars är det i beskrivningen som det står hur vi skall utföra konstruktionsdetaljerna. 

 

• F: Görs någon fuktdimensionering vid framtagandet av bygghandlingarna? 

Kunskapskrav fortlöpande utbildning? 

 

S: Normalt sett gör vi inga fuktdimensioneringar, utan använder allmänt vedertagna 

konstruktioner som vi av erfarenhet vet att de funkar. 

 

• F: Hur säkrar man avsteg från AMA ur fuktsynpunkt, om sådana förekommer? 

 

S: Om avsteg görs från de etablerade konstruktionerna får man göra en noggrannare 

undersökning. Vi använder oss också av material tillverkarnas databaser där deras 

konstruktionslösningar finns att hämta, dessa är oftast typgodkända. 

 

• F: Vilka kontroller ställer ni som krav under produktionen för att minimera risken för 

fuktskador då bygghandlingarna har överlämnats? 

 

S: Vi ställer inga krav under produktionen. Det är entreprenörens egna kontrollplan 

som ska täcka det. Under projekteringen kan det förekomma att vi ställer krav på 

kontrollplanen. 

  

• F: Hur jobbar ni efter beställarens kvalitetskrav angående torktider, konstruktioner. 

Finns det angivet i någon AF- del som ni följer i framtagandet av bygghandlingar. 

 

S: Nej, När det gäller betong så har vi bara med i allmänna anvisningarna att de inte 

får riva formen förrän betongen har uppnått tillräcklig hållfasthet. Oftast är det inte 
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några problem när det gäller betong då den kan torka åt flera håll, utan problemen 

uppstår när man har en ensidig uttorkning.  

 

• F: Hur arbetar ni med erfarenhetsåterföring med avseende på fukt? 

 

S: Det är det vi snappar upp när vi är ute på byggena. Oftast jobbar vi med samma 

beställare då kommer problemen upp vid nästa projekt, då tar vi vara på de 

erfarenheterna.  
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5.5 Oberoende konsult 

Konsulten verkar på ett projektledarföretag som arbetar med oberoende byggprojektering och 

miljöstyrning. Företagets kvalitetspolicy är att vid projektering ha ett ledningssystem med ett 

inbyggt kvalitetsprogram som går att följa för att fuktsäkra byggnaden. Konsulten jobbar med 

att ta fram checklistor för egenkontroller och mallar för att utföra kvalitetsplaner. När det 

gäller fuktdimensionering arbetar konsulten med att identifiera konstruktioner, material och 

utföranden som är kritiska ur fuktsynpunkt och skapa ett medvetande kring risken för 

problem. Detta ska lyftas fram så att man kan projektera bort kritiska moment samt införa 

krav i entreprenörens kvalitetsplaner och egenkontroller27. 

  

5.5.1 Intervju med oberoende konsult 

Konsulten som intervjuas är auktoriserad byggdoktor. Byggdoktorerna är ett nätverk av 

sakkunniga med breda kunskaper inom främst fukttekniska utredningar28. Intervjun är gjord 

för att få en opartisk kunskapsgrund att stå på i diskussionen.  

 
Intervjuvad: Tord Nilsson Hifab 

Befattning: Projektledare 

Arbetsområde: Värmland 

 

Svar från Intervjuad (S) frågor från intervjuare (F) 

 

• F:Vilka anlitar er och till vilken uppgift? 

 

S:Beställarna är landsting, kommun, privatpersoner och alla andra som vill bygga en 

fuktsäker byggnad. Vi har ofta rollen som kvalitetsansvariga där vi jobbar med 

objektet för att få en bra kvalitet.  

 

 

 

                                                 
27 Information hämtad från www.hifab.se
28 Information hämtad från www.byggdoktor.com
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• F:Hur bör man jobba i ett projekt för att få en fuktsäker produkt? 

 

S:Det är inte bara den kvalitetsansvarige som har ansvaret för byggnaden utan även 

alla andra som arbetar i projektet. Fuktsäkringen måste finnas med igenom hela 

processen. Här kommer ISO- arbetet in där vi hjälper byggherren med att få fram ett 

system där man får in kvalitetstänket i alla led. Vi hjälper beställaren med att sätta en 

nivå på kvalitetsarbetet. Vi arbetar med en dokumentationsmall29 som man har för att 

pricka av alla moment som är viktiga för att få en byggnad med bra kvalitet. Det är 

upp till beställaren att ange vilken nivå på risker han är beredd att ta. 

 

• F:Motivering av kostnader för byggherrens fuktsäkring? 

 

S:Det finns idag siffror på hur stor del av kostnaderna som utgörs av fukt. Vi vet att 

om kvaliteten är hög på produkten så tjänar man pengar på det. De som vanligtvis 

ställer höga krav på entreprenören har ofta långsiktiga planer på förvaltning. De som 

inte gör det är bara ansvariga för kvalitén fram till överlämnandet av byggnaden. 

Garantitiden efter ett överlämnande uppgår bara till 2 år enligt ABT 94 vilket de flesta 

också arbetar efter.  

 

• F:Hur ofta sitter du med i byggsamråd?  

 

S:Då vi har tagit fram kvalitetsplanen och är PBL- ansvariga så är vi med i 

byggsamrådet.  

 

• F:Hur anser du att BN bör jobba med att säkra kvalitén ur fuktsynpunkt? 

 

S:Dom som sitter i byggnadsnämnden är väldigt bra att jobba med. Men ibland skulle 

man önska att man ställde lite större krav på beställare ur fuktsäkringssynpunkt. Jag 

skulle vilja ha med en fuktsakkunnig i projekteringen som tar upp kontrollpunkter som 

rör fuktsäkring. Som ett förslag i nya BBR finns detta med som en punkt som skall 

verifieras i byggsamrådet. I det nya förslaget vill man att beställaren anlitar en 

utomstående part som inte ingår i organisationen viket jag tycker är en bra idé. 

                                                 
29 fuktskyddsbeskrivning större nybyggnad ( se bilaga 2 ) 
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• F:Har du varit konsulterad vid projektering då man bygger i egen regi? Risker med 

egen regi vad gäller fuktsäkring? 

 

S:Då beställaren och entreprenören finns i samma organisation har jag varit ombedd 

att utföra mätningar. Frågan är bara mot vilken part man arbetar för om man som 

beställare och entreprenör ingår i samma organisation. Riskerna med att jobba i egen 

regi kan vara att man har både kvalitetsansvar och ett ekonomiskt ansvar och viket 

man skall prioritera. Speciellt riskfyllt är det då man inte har formulerat en utförlig 

AF- del där beställaren anger sina krav på kvalitén och då också fuktsäkringen.  

 

• F:Hur tycker du att man skulle kunna jobba med erfarenhetsåterföring och utbildning 

när det gäller fuktproblematiken inom företagen? 

 

S:Om man jobbar enligt ISO så får man ett sätt att dokumentera hur projektet har gått 

och på så sätt få en erfarenhetsåterföring i företaget. Erfarenhetsåterföring skall nå ut 

till alla inom organisationen. Man skulle kunna samla alla delaktiga i projekteringen 

och göra en riskanalys på konstruktioner, material och tidplaner. Man måste också nå 

fram till hantverkarna om hur man skall arbeta.          
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6 Analys/Resultat 
Lagen säger att byggnadsverk inte får ändras eller uppföras, om de under en ekonomiskt 

rimlig livslängd med normalt underhåll inte kommer att uppfylla de egenskapskrav som finns 

beträffande skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö. Detta i sig innebär att byggnader 

måste dimensioneras för att fuktrelaterade skador som t.ex. mögel och bakteriell tillväxt inte 

skall kunna uppstå under normala förhållanden. Som en hjälp till ett fuktsäkert byggande 

finns branschregler framtagna, dessa ger råd vid materialval och beskriver även utförandet. 

Branschreglerna uppgraderas allteftersom det kommer nya material och rön, det är därför av 

stor vikt att följa utvecklingen av branschreglerna.  

 
Byggnadsnämnden (BN) är den aktör som enligt lagen kan ställa krav på kontrollplanens 

omfattning. Byggnadsnämndens krav på kontrollplaner varierar beroende på om 

entreprenören sedan tidigare är känd av handläggaren. Om entreprenören anses ha liten 

erfarenhet från byggnation ställer handläggaren större krav på kontrollplanen. När det gäller 

större företag har man egna formulerade kontrollplaner som redovisas i byggsamrådet. I 

kontrollplanen ställs krav enligt Boverkets byggnadsregler. De krav som BN ställer på 

entreprenören är att minimikraven uppfylls enligt byggnadsverkslagen (BVL). I BVL står 

bland annat att skydd skall tas med hänsyn till hygien, hälsa och miljö. I kontrollplanen för 

kvarteret Pukslagaren ställs krav på intyg gällande ett antal punkter, dock inte punkten om 

hygien, hälsa och miljö utan här litar man på att entreprenören uppfyller dessa krav. Punkten 

hygien, hälsa och miljö är styrande för fuktkvoter i byggnadsmaterial. Höga fuktkvoter i 

material kan leda till dålig inomhusmiljö som kan påverka hälsan. Socialstyrelsen är den 

tillsynsmyndighet som jobbar för att lagen följs enligt Miljöbalken när det gäller människors 

hälsa. Man sätter också nivån på vad som anses vara en ohälsosam boendemiljö på grund av 

fukt. 

 

Entreprenören bygger flerbostadshus i egen regi vilket innebär att beställare och entreprenör 

tillhör samma koncern och kan då istället för att sätta upp en detaljerad AF- del ange ramar 

för projektet. Dessa är inte alls lika detaljerade som om det skulle vara en utomstående 

beställare vilket anges vara en av fördelarna med att bygga i egen regi. Entreprenören säger 

sig då få en tidsbesparande projektering. I produktion märks dock ingen skillnad i 

tidsplanerna. Eftersom inga detaljerade AF- delar upprättas förs istället en dialog med 

konstruktör och PBL-ansvarig om hur man skall bygga och kvalitetssäkra byggnaden ur 
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fuktsynpunkt. Riskanalyser har inte gjorts på fuktsäkringen och någon speciellt utsedd 

fuktansvarig finns inte utan ansvaret ligger på platschefen som även är PBL-ansvarig. 

Entreprenören upphandlar med underentreprenör (UE ) där krav enligt golvbranschens 

våtrumskontroll (GVK- systemet) anges i beställningen. Ytterligare branschregler och andra 

verktyg för att fuktsäkra byggnaden används inte i projektet. 

 

Konstruktören anger att han i vissa fall kan ställa krav på entreprenörens kontrollplan gällande 

uttorkningstider på betongen. Konstruktören använder sig av vedertagna konstruktioner som 

man erfarenhetsmässigt vet fungerar ur fuktsynpunkt och som följer AMA. Konstruktören 

anger att man håller sig uppdaterad om senaste forskningsresultat från tidskrifter med 

anknytning till byggbranschen.  

 

Mellan leverantören och entreprenören finns avtal om leveransvillkor och om hur hög 

fuktkvoten i materialet får vara vid leverans, dessa står angivna i Svensk standard (SS). 

Entreprenören anger att virket skall ingå i fuktkvotsklass 18. Enligt Svensk standard innebär 

detta att 86 % av virket skall ha en fuktkvot under 22 %. Följaktligen får en del av de övriga 

14 % vara ännu fuktigare. Leverantören anger att trävirket som levereras inte kontrolleras från 

deras sida mer än att stickprov tas, utan virket förväntas ha en fuktkvot på 17-20 % då det 

kommer från sågverket. Ingen uttorkning sker hos leverantören. Efter leverans övergår 

ansvaret för virket helt till entreprenören. 

 

Entreprenören utför inga egna mätningar på mottaget material utan litar på att torrt virke har 

levererats. För att fuktskydda virket så ser man till skydda det direkt vid mottagandet. Om 

stommen utsatts för väta så får den torka ut innan beklädnadsmaterial monteras. De 

egenkontroller som entreprenören utför rör till största delen arbetsmiljö och säkerhet. 

Entreprenören är väl medveten om de långa uttorkningstiderna för platsgjuten betong och 

innan golvbeläggning utföres gör man i vissa fall RF- mätningar av betongen. Entreprenören 

väljer också att använda sig av golvmaterial som andas och därmed inte är så fuktkänsliga. 

 

Entreprenörens byggnadsarbetare anger i enkäten att man vid något tillfälle har använt virke 

som legat oskyddat. Man har heller inte haft möjlighet att utföra egna fuktmätningar på virket 

som skall användas eller utfört någon egenkontroll som är relaterad till byggfukt. 

Byggnadsarbetarna som frågats har heller inte varit delaktig av någon erfarenhetsåterföring 

eller inte fått information om byggfukt.  
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Den sakkunnige konsulten säger att kvalitetstänkandet och fuktsäkringen måste genomsyra 

hela processen. Ett bra sätt att höja kvalitetsnivån är att arbeta enligt ISO. Man bör bestämma 

kravet på fuktsäkring redan i programskedet, detta kan göras genom att upprätta en 

fuktskyddsbeskrivning och ställa krav på dokumentation. Konsulten anser också att om krav 

ställs på ett fuktsäkert byggande med hög kvalité så ger det även ekonomiska fördelar. Dessa 

fördelar fås främst vid en förvaltning efter garantitidens utgång. Garantitiden efter ett 

överlämnande uppgår bara till 2 år enligt ABT 94 vilket de flesta också arbetar efter. Eftersom 

entreprenören inte är ISO certifierad anser konsulten att man med hjälp av utbildning och 

erfarenhetsåterföring kan höja allas kunskaper om fukt i byggnader. Ett bra sätt skulle vara att 

använda facket som utbildare för att även nå fram till yrkesarbetarna. Man skulle behöva 

samla alla i ett projekt och på så sätt informera om vad som är viktigt ur fuktsynpunkt.   
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7 Diskussion/Utvärdering 
Byggnadsnämndens krav 

Byggnadsnämnden (BN) är den nämnd som skall ställa krav på den PBL ansvarige angående 

kontrollplaner. BN´s sätt att arbeta med kraven i byggherrens kontrollplan baseras mycket på 

tidigare samarbete. Man har i egenskap av PBL- ansvarig redan verifierat sin kompetens 

enligt BN. Detta sätt att arbeta innebär risker då BN inte kritiskt ser på kontrollplanen utifrån 

fuktsynpunkt. BN kan inte ställa krav på fuktkvoter eftersom det inte finns några definierbara 

värden på fukt i lagtexten. Det finns dock lagtexter som säger att man skall uppföra 

byggnadsverk med hänsyn till hygien, hälsa och miljö. Här borde BN ställa högre krav på 

denna punkt i kontrollplanen och även kräva in dokumentation som styrker att kraven i 

punkten är uppfylld. Om man gör detta möter man enligt oss upp lagkraven på ett bättre sätt. 

 

Att bygga i egen regi 

Arbetet bygger på en undersökning om uppförande av byggnader i egen regi och hur detta sätt 

att bygga på fungerar ur fuktsäkringssynpunkt. Egen regi innebär i vårt fall att beställaren och 

entreprenören finns inom samma organisation vilket skiljer från en traditionell 

totalentreprenad där beställaren är PBL ansvarig. Platschefen är här både PBL ansvarig samt 

ekonomiskt ansvarig. Det finns en risk med att PBL ansvarige även har ett ekonomiskt ansvar. 

Frågan kan uppstå var han skall lägga sina prioriteringar.  Det finns en risk att man som 

ekonomiskt ansvarig prioriterar detta på bekostnad av kvalitén. Det kan vara svårt för PBL 

ansvarige att diskutera med sig själv om tidplaner och kvalité och där ur få fram en bra 

lösning utan att väga den ekonomiska aspekten tyngre.  

 

I byggprojektet som studerats har vi haft tillgång till projektets dokument. I intervjun med 

projektutvecklare på företaget angavs att man i egen regi inte tar fram någon AF- del mellan 

beställaren och entreprenören utan att man för samtal mellan beställaren och entreprenören 

angående krav på kvalitén. Man säger också att man förlitar sig mycket på den kunskap som 

finns i företaget angående fukt men att man samtidigt är mindre bra på att erfarenhetsåterföra 

tidigare projekts resultat. Det finns risker då man i AF- delen inte anger krav på hur man skall 

arbeta med kvalitén ur fuktsynpunkt. Det finns utarbetade branschregler som bör användas 

som krav vid upphandling såsom GVK och AMA skrifterna samt andra kunskapskällor som 

Bygga Bo-dialogen och LTH. Det finns risker i kvalitetsarbetet då man inte använder sig av 

en detaljerad AF- del och att man i kombination med detta inte har ett utarbetat system för 
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erfarenhetsåterföring. En del av erfarenhetsåterföringen är till för att eliminera tidigare 

misstag som gett upphov till fuktskador. Utan en detaljerad AF- del anser vi att det finns 

risker för att viktiga punkter som rör fuktsäkringen inte lyfts fram tillräckligt. 

  

Enligt entreprenören är byggande i egen regi ett snabbt och smidigt sätt att arbeta då man 

vinner värdefull tid i projekteringen utan att kvalitén blir lidande. När det gäller tidsvinster i 

projekteringen håller vi med, men inte helt då man säger att det blir en bättre kvalitet.  För att 

få ett fungerande fuktsäkringsarbete i hela projektet är det viktigt att ställa tydliga krav redan i 

programskedet. Dessa krav skall sedan föras in som en del i AF- delen. PBL ansvarige anger 

att man i det här fallet inte gjort någon riskanalys angående fukt i projekteringen. 

Riskanalysen är ett viktigt verktyg för att kunna avgöra vad som skall anges i AF- delen.  

 

Fuktsäkring i produktion     

I intervjun anger entreprenören att man inte har någon plan för fuktsäkringskontroller utan 

använder sig av egenkontroller standardiserade för produktion. Projektörerna har då inte tagit 

hänsyn till det projektspecifika behovet. Detta gör man på bästa sätt genom att upprätta en 

projektspecifik fuktskyddsbeskrivning. När man satt nivån för fuktskyddet är det helt 

avgörande hur detta sköts under själva produktionen. Om någon av faserna mottagning, 

lagring, inbyggnad, skydd och uttorkning av byggfukt missköts så att materialet utsätts för 

stor fuktbelastning kan materialet skadas så att det senare måste bytas till höga kostnader. 

Därför har alla i projektet en viktig roll i att sprida kunskapen om fuktsäkring, vilket bör göras 

vid ett informationsmöte. 

 

Det är av stor vikt att materialet som levereras till bygget har rätt fuktkvot. Enligt avtalet 

mellan entreprenören och leverantören ställs krav på att levererat virke skall ha en 

fuktkvotsklass 18 enligt Svensk standard (SS). I SS anges att krav på medelfuktkvot ligger 

mellan 16 % - 20 %. Detta innebär att partiets högsta tillåtna medelfuktkvot är 20 % då 

materialtjockleken överstiger 25 mm. Enligt standardavvikelse så kommer då 84 % av partiet 

att ha en fuktkvot under 22 % och 97,7 % av partiet ha en fuktkvot under 24 % om 

medelfuktkvoten uppgår till 20 %. Enligt forskningsresultat från SP anges att risken för 

mögeltillväxt ökar dramatiskt vid 17 % fuktkvot. Det finns därför risk för att materialet som 

används i konstruktionerna kan bidra till mögelpåväxt i konstruktionen. Leverantören anger 

att fuktkvoten hos utkört virke ligger mellan 17 % - 20 %. I samband med att mottagaren inte 

själv gör någon fuktmätningskontroll på trävirket anser vi det vara riskabelt ur 
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fuktsäkringssynpunkt. Entreprenören anger att man låter virket torka i stommen, vilket är bra 

men ändå riskfyllt. När det gäller betong så är entreprenören medveten om den långa 

uttorkningstiden och har väl tilltagna tidsglapp mellan gjutning till inbyggnad av betongen. 

Man har också valt golvmaterial som trä och klinker vilka inte är så känsliga för högt RF   

som t.ex. plastmattor är. 

 
Behov av utbildning om fuktsäkring 

Vid sammanställning av de enkäter som lämnats till byggnadsarbetarna fick vi en tydlig 

indikation på hur arbetet med utbildning och erfarenhetsåterföringen  fungerar. Man borde 

informera personalen bättre om frågor som rör fuktsäkring. Det räcker inte att man bara 

utbildar projektörer om fuktskydd utan även arbetsledare, byggnadsarbetare och alla andra 

som kan bidra till att förbättra fuktsäkringen bör informeras. Fackets resurser skulle här kunna 

utnyttjas där sakkunniga informerar yrkesarbetarna om fuktproblematiken.  

   

Vikten av en utomstående fuktskyddssakkunnig i byggprojektet 

I programskedet bör en fuktskyddssakkunnig med erforderlig kompetens upprätta en 

fuktskyddsbeskrivning och en dokumentation till detta, för att eliminera risker ur 

fuktsynpunkt. Att utse en sakkunnig om fukt kan tillämpas i alla former av entreprenader. En 

fuktskyddsansvarig utses och ansvarar för att beskrivningen och dokumentationen genomförs. 

Den fuktskyddssakkunnige i projektet skall ej ha koppling till det ekonomiska ansvaret för att 

på så sätt kunna fokusera på kvalitén. Den oberoende sakkunnige bör även ha en 

dokumenterad kompetens inom fuktsäkring av byggnader. Med hjälp av sakkunniga i 

branschen, som t.ex. Universiteten, SP och andra erkända organisationer, kan utbildning av 

fuktskyddsakkunniga ordnas, och på så sätt få en bra kunskapsnivå inom branschen. Ett sätt 

att få en verifikation på kunskapsnivån är att certifiera de sakkunniga. 
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Lagförändringar 

I den nya, ej fastställda, Boverkets byggregler tas ett steg mot att större krav ställs på 

fuktsäkring av byggnader, fukten i byggnaderna får inte påverka människors hälsa. Den säger 

också att man bland annat skall fuktsäkerhetsprojektera för varje projekts specifika 

fuktsäkringsbehov. Den nya lagen säger att dokumentation bör upprättas för den framtida 

fuktsäkerheten:   

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Utdrag ur den ej fastställda Boverkets byggregler30

Utförandet av byggnadsdelar och byggnadsdetaljer som har 
betydelse för den framtida fuktsäkerheten bör dokumenteras. 
(BFS 2006:xx) 

 
 
I den nya lagen säger man inte att den fuktsakkunnige bör vara en utomstående part. Att anlita 

en oberoende som ansvarar för fuktsäkringen i projektet skulle vara en bättre lösning. En 

dokumentation som en fuktskyddsbeskrivning skulle bättre leva upp till de nya kraven som 

ställs i Boverkets byggnadsregler.  

 

Försäkring & Kvalitet 

Eftersom garantitiden idag är två år och många av de fuktrelaterade skadorna uppstår efter 

garantitidens utgång så skulle en förlängd garantitid tvinga företagen att bygga på ett mer 

kvalitetsinriktat sätt. Som det är idag får bostadsrättsföreningen ta hand om skador som 

uppstår endast två år efter slutbesiktning, därmed belastas föreningens försäkringsbolag och 

premierna höjs. Byggherren kan ha följt kraven i den mån att man har fått ett slutbevis från 

BN men detta innebär inte att man når upp till de krav som lagen ställer. 

 

 

 

 

                                                 
30 Ej fastställd Boverkets byggregler. Hämtad från www.boverket.se
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Kritisk granskning av metod. 

Då valets gjordes angående vilka som skulle intervjuas utgicks det från vilken arbetsuppgift 

de har i projektet. Tyngden lades först och främst på att intervjua de som var delaktiga i att ta 

fram den dokumentation som behövs för att arbeta med kvalitetssäkring såsom BN, projektör, 

konstruktör och leverantör. Vikt lades också i att få fram information från platschef och 

yrkesarbetare. Den oberoende part som intervjuats anses inneha relevant kunskap om 

sakfrågor som rör arbetet. Vi märkte ganska snart behovet av att avgränsa oss till dessa för att 

inte arbetet skulle bli för stort. Om tid funnits skulle granskning av ytterligare faktorer som 

påverkar en entreprenads arbete med kvalitén, som t.ex. ekonomi ha gjorts. Det har varit svårt 

att få fram statistik som rör fuktrelaterade skador. Det finns forum och branschregler där man 

tar upp fuktproblem men inte i vilken utsträckning skador uppstått. De bygghandlingar som 

finns borde ha undersökts mer noggrant för att se hur man följer AMA föreskrifter, det fanns 

dock inte utrymme för detta. Produktionen på plats skulle kunna ha följts i större utsträckning 

för att bättre se hur entreprenören jobbar med fuktsäkringsarbetet i produktionen.  

 

Avgränsningen gör att informationen som tagits fram i intervjuerna är begränsad till just detta 

projekt och ytterligare intervjuer borde ha genomförts för att få en större bredd på hur 

fuktsäkringen fungerar i egen regi. Enligt författarna speglas entreprenörens arbete i egen regi 

bra. Frågeenkäten är grundad på fem personer, vilket kan tyckas lite till antal och att det ger 

ett litet utslag då de begränsas till byggprojektet. Frågorna i enkäten är utformade på så sätt att 

de tre senaste åren innefattas. Detta gör att ett bättre svar ges på hur entreprenören arbetar 

med fuktsäkring och erfarenhetsåterföring inte bara på detta projekt utan även vid tidigare 

projekt.  
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8 Slutsats 
Fuktproblematiken i byggnader grundläggs i olika skeden av byggprocessen. Lagen säger att 

man inte får uppföra byggnader så att fukt påverkar människors hälsa. Byggnadsnämnden 

ställer krav på kontrollplanen, dock ställs inte tillräckligt höga krav på dokumentation av 

punkten hälsa, miljö och hygien och riskerar därmed att inte nå upp till lagens krav.  

 

Byggherren anger inga specifika krav på fuktsäkring i sin beställning. Byggherren upprättar 

heller ingen AF-del gentemot entreprenören. Någon specifik riskanalys angående fuktkänsliga 

konstruktioner och byggfukt har inte gjorts utan man förlitar sig på tidigare erfarenheter. 

Platschefen är ansvarig för både ekonomi och kvalitet vilket riskerar medföra att ekonomin 

prioriteras. Yrkesarbetarna har inte möjlighet att utföra fuktmätningar på material och har 

heller inte fått någon information angående risker med fukt. 

 

Vid leverans riskerar man att få virke som har för höga fuktkvoter på grund av att man följer 

de riktlinjer som anges i Svensk standard.  

 

Förbättrings förslag 

Byggnadsnämnden bör ställa större krav på kontrollplanen angående punkten hälsa, miljö och 

hygien samt infordra dokumentation som styrker att punkten följts. Byggherren måste i 

programskedet upprätta en fuktskyddsbeskrivning som ska innehålla en övergripande 

riskanalys angående konstruktionslösningar och materialval. Finns inte erforderlig kompetens 

i projektgruppen bör man anlita en fuktskyddssakkunnig. Fuktskyddsbeskrivningen ska 

innehålla tydliga krav på fuktkvoter i material, samt att RF värden i betong anges. Byggherren 

skall även upprätta en projektspecifik riskanalys i projekteringskedet som rör kontrollplanerna 

i produktion. I produktionsskedet är det viktigt att samtliga inblandade informeras/utbildas om 

riskerna med fukt som kan leda till skador. 

  

Att utarbeta en fuktskyddsbeskrivning fungerar i alla former av entreprenader. I dagarna 

ligger ett förslag hos Boverket där fuktskyddsprojektering för varje byggprojekt kommer att 

bli ett krav. Ett annat sätt att öka fuktsäkerheten i byggnader vore att förlänga garantitiderna 

från nuvarande två år till t.ex. 10 år. För att gå vidare i arbetet behöver undersökningar göras 

angående byggnation i egen regi där statistik angående uppkomst av fuktskador lyfts fram.     
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Bilaga 1 

Fukt i bostäder 
Följande information grundar sig på skriftserien ”Fuktsäkerhet i byggnader” 

Byggforskningsrådet (SBUF) 

 
Grundläggande definitioner av fukt 
 
Fukt i luft 

Vid en given temperatur kan luften inte innehålla mer än en viss mängd vattenånga. 

Denna maximala mängd vattenånga kallas mättnadsånghalt vilken är beroende av 

temperaturen. Vid en högre temperatur kan luften bära en större mängd vattenånga än vid 

låga temperaturer. Luftens relativa fuktighet är ett procentuellt mått på mängden fukt i 

förhållande till hur stor mättnadsånghalten i luften är vid en viss temperatur. Om luften 

kyls så kommer mättnadsånghalten att minska. Detta innebär att luften inte orkar hålla 

kvar fukten i luften utan fukten kondenserar.  

 

Fukt i material 

Porösa material innehåller i praktiken alltid en viss mängd vatten.  Mängden fukt som 

finns i materialet kan anges på olika sätt, fukthalt och fuktkvot. Fukthalten anger hur 

många kilo vatten som finns per kubikmeter material. Fuktkvoten anger förhållandet 

mellan fuktinnehållet i kilo och vikten torrt material och anges i procent.  

 

Fukt Fuktjämvikt 

Materialets fuktinnehåll står i relation till fuktförhållandena i omgivningen. Materialet 

kan ta upp eller avge fukt till omgivningen. Materialet kan även befinna sig i jämvikt med 

omgivningen. Materialets kontakt med luft, vatten och annat material får därför betydelse 

för hur snabbt och hur mycket vatten som upptas eller avges. 
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Fuktkällor som påverkar byggnader 
 

Nederbörd 

Regn uppträder mestadels vertikalt. Men den mängd regn som träffar en fasad, det vill 

säga slagregn, påverkas till stor del av placering i terrängen, omgivande bebyggelse, 

fasadens orientering samt byggnadens utformning och storlek. Nederbörd i form av snö 

kan ha stor betydelse för tak och kan också genom vindens inverkan tränga in i otätheter. 

    

Luftfukt 

Utomhusluftens relativa fuktighet varierar över året från 80-90 % på vintern till 60-80 % 

på sommaren. Vid regn och dimma kan dock den relativa fuktigheten nå upp till 95-100 

%, Medan den vid torrt och varmt väder kan gå ned till 35-40 %. På natten är den relativa 

fuktigheten normalt sett högre än på dagen. Ånghalten i utomhusluften varierar från 1,5-4 

gram per kubikmeter på vintern till 7-11 gram per kubikmeter på sommaren. Den dagliga 

verksamheten inomhus medför att luften får en högre ånghalt. Inomhusånghalten bestäms 

av utomhusånghalt, fuktproduktion inomhus och ventilationens storlek. Som exempel kan 

nämnas att en människa i vila avger 40-50 gram vatten per timme i normalt 

inomhusklimat. 

 

Byggfukt 

Under byggtiden kan stora mängder vatten tillföras som exempelvis betonggjutning, 

murning/putsning och flytspackling. Ibland har material dessutom högre fukthalt vid 

leverans än vad som motsvarar jämviktfukthalten i den avsedda användningen. Om inte 

materialet skyddas tillräckligt mot nederbörd kan fukthalten öka ytterligare. Under den 

tid då byggnaden uppförs är det vanligt att regn och snö kan tränga in i konstruktionen 

och öka fuktinnehållet i materialet.     

 

Markfukt 

Byggnadsdelar i marken som till exempel grunder påverkas av vatten och ånga. 

Grundvattennivån varierar kraftigt mellan olika år vilket gör att en del byggnadsdelar 
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ibland även kan utsättas för direkt vattentryck. Även byggnadsdelar över grundvattennivå 

kan utsättas för kraftiga fuktbelastningar genom kapillärsugning.  

 

Lokala fuktbelastningar 

Som lokala fuktbelastningar kan nämnas, läckande vattenledningar, läckande tak, 

olämplig fasadutformning och bristfälliga plåtavtäckningar. 

 

Fukttransport 
 
Fuktdiffusion 

I luften rör sig ångmolekyler från en plats med högre ånghalt till en plats med lägre 

ånghalt. Denna ångtransport kan även ske genom byggnadsmaterial.  

 

Fuktkonvektion 

Fukttransport genom konvektion sker på grund av differenser i lufttryck. Denna skillnad 

kan uppstå genom olikheter i temperatur, vindpåverkan eller mekanisk ventilation. Detta 

innebär att fukten i varmare luft kan transporteras igenom otätheter i konstruktioner och 

kondensera. Fuktkonvektion genom otätheter är ett betydligt större problem än 

fuktdiffusion.  

 

Kapillärsugning 

Kapillärsugning innebär att vatten sugs upp i materialet. Kapillärsugningens storlek beror 

på materialets porstorlek. Ett grovporigt material ger lägre stighöjd än ett finporigt, 

däremot kan det grovporiga materialet transportera en större mängd vatten än det 

finporiga. Ett material som kapillärt tagit upp vatten är under vattenfronten mättat. 

 

Uttorkning 

Vid mycket blött material sker avdunstningen direkt från ytan, avdunstningen är i detta 

fall starkt beroende av lufthastigheten vid ytan. Avdunstning från ytan pågår så länge 

kapillärtransporten fram till ytan är större än avdunstningens hastighet. Vid en viss gräns 

upphör kapillärtransporten till ytan och därefter sker uttorkning genom diffusion där 
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materialet torkar utifrån och in. Ju längre in i materialet man kommer desto långsammare 

går processen, detta innebär att tjocka material ger långa uttorkningstider. 
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Bilaga 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuktskyddsbeskrivning  
Fuktskyddsdokumentation  

Större nybyggnad 
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0 Inledning 
Fuktskyddsbeskrivningen är avsedd att beskriva projektets förutsättningar ur 
fuktsynpunkt och vilka åtgärder som krävs för att skydda huset mot skadlig fukt. 
Beskrivningen är ett levande dokument som måste uppdateras och vidarebearbetas allt 
eftersom de byggnadstekniska och produktionstekniska förutsättningarna blir kända. 
Dokumentet bör upprättas tidigt i byggprocessen och redovisas vid byggsamrådet. 
Fuktskyddsbeskrivningen upprättas av en fuktskyddssakkunnig med erforderlig 
kompetens. 
Under projektets produktionsfas har en fuktskyddsansvarig det övergripande ansvaret 
för att fuktskyddsbeskrivningen följs och att fuktskyddsdokumentation upprättas. 
Fuktskyddsdokumentationen ska beskriva den slutliga utformningen av projektet och 
redovisa de mätprotokoll, avvikelser m.m. som gjorts under projektets gång. 
Uppgifter i beskrivningen som behöver vidareutvecklas eller studeras noggrannare 
redovisas med understruken text 

Kursiverad och indragen text i denna handling är rådstext som är avsedd 
att tas bort när en verklig beskrivning framställs 

1 Uppdragsgivare, lagrum, referenser 
 
Uppdragsgivare:  

Byggherre:  

Lagrum: Byggnader som uppförs eller ändras ska vara projekterade och 
utförda så att risk för hygien eller hälsa inte uppstår på grund av 
fukt, BVL 2§ och BVF 5§ 
Föreskrifter om fuktskydd finns i BBR avsnitt 6:1 och 6:5, 
ohälsosamma emissioner i BBR 6:221 samt ohälsosam tillväxt av 
mikroorganismer i BBR 6:223 

Referenslitteratur: 1. Fukthandboken  Nevander, Elmersson 

2. Fuktdimensionering med  Eva Harderup 
 generell checklista 
3. Byggvägledning Fukt Krakenberger 

4. Bygg vattenskadesäkert Byggforskningsrådet T3:2000
VASKA visar vägen Johnny Andersson,  

 Rolf Kling 
5. Golv på mark Lars-Erik Harderup 

6. Friska golv Cementa 

7. Fuktsäkring av krypgrunder,  Britt-Inger Andersson 

8. Datorprogrammet TorkaS SBUF  
http://www.fuktcentrum.lth.se/torkas.htm 

9. Lathund: Uttorkning av betong  SBUF 
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Upprättad av: Signatur NN 
Namnförtydligande 

Kontrollerad av: Signatur NN 
Namnförtydligande 

  
2 Bakgrund till projektet 

Här beskrivs den övergripande bakgrunden till projektet både avseende 
läge och verksamhet. Det som ska tas upp är framförallt sånt som kan ha 
betydelse för bedömning av risk för att skadlig fukt ska uppstå. 

3 Byggnadsbeskrivning, projekttidplan, projekteringsförutsättningar 
Här samlas den tekniska informationen om projektet som behövs för 
bedömning av risker och erforderliga åtgärder under projektets gång. 
Tiden är en väsenlig faktor för bedömning av bland annat 
uttorkningsmöjligheter varför projekttidplanen bör redovisas.  
Entreprenadform och organisation av projektet bör också redovisas. 
Avgörande för ett gott slutresultat är  att projektörerna kan kommunicera 
nödvändig information till de inblandade entreprenörer. 
Projekteringsförutsättningarna måste redovisas och en plan för att 
vidarebefordra dessa uppgifter till berörda entreprenörer upprättas. 

4 Byggherrens krav på fuktskydd  
För att få ett fungerande fuktskydd i hela byggprocessen måste byggherren på ett aktivt 
sätt ta sitt ansvar för projektets kvalitet enligt PBL 9 kapitlet 1§. Det innebär bland annat 
att i ett program ställa tydliga krav på fuktskyddet, definiera tillåtna RF och fuktkvoter 
för ingående material samt ange hur detta ska ingå i upphandlingen av konsulter och 
entreprenörer. Viktigt är också att Byggherren har möjlighet att ingripa under hela 
byggprocessen om brister uppstår i utförandet av fuktskyddet. 
Resultaten från mätningar m.m. bör kontinuerligt redovisas för byggherren vid 
byggmöten eller motsvarande. 
4.1 Byggherrens programkrav 
Huvudentreprenören ska ange vem som är ansvarig för att aktivt se till att 
fuktskyddsbeskrivningen följs (fuktskyddsansvarig) 

Byggherren bör här till exempel ange att tillåten fuktkvot för inbyggt virke 
är max 17% och betongens RF får vid mätning med godkänd metod får 
vara maximalt 85% vid beläggning med täta ytskikt. Byggherren bör ange 
om mätning av fukthalt ska utföras av auktoriserad mätningsperson. 
Samtliga anlitade entreprenörer måste redovisa sin del av denna 
fuktskyddsbeskrivning enligt punkt 4.2. Beräknad torktid för betong ska 
utifrån projektets förutsättningar beräknas med TorkaS eller motsvarande 

4.2 Krav i AF-delar 
Byggherren bör här till exempel ange att underlag för 
fuktskyddsdokumentation enligt detta dokument ska upprättas och 
överlämnas minst 2 veckor innan slutbesiktning annars skjuts besiktningen 
upp till dess att den kompletta underlag överlämnats. Vite enligt AB utgår 
under tiden. 
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4.2.1 Åtgärder vid brister i fuktskydd och fuktmätning 
Om mätning, åtgärd eller dokumentation enligt detta dokument inte 
tillhandahålls på utsatt tid innehålls X% av vid varje tillfälle gällande 
belopp i betalningsplanen 

5 Kritiska byggnadsdelar och riskbedömning 
Det är viktigt att redan i projekteringsstadiet identifiera de byggnadsdelar som är kritiska 
ur fuktsynpunkt och även bedöma hur stor risken för fuktskador i dessa delar är i 
föreliggande projekt. 
Hus AMA ger vägledning med beprövade lösningar. Vid avsteg eller när egna lösningar 
väljs bör detta motiveras och kontrolleras extra noga. 

Vid identifiering av dessa delar används lämplig referenslitteratur. 
5.1 Mark och grundläggning 

Exempel på kritiska förhållanden: Markavvattning, dränerande skikt, 
dräneringsledningar, krypgrunder (ventilation, fukthalt), golv på mark 
(kapillärbrytande skikt, byggfukt, golvvärme), källarväggar. 
Referenslitteratur (exempel): Golv på mark (5), Fuktsäkring av 
krypgrunder (7), Friska golv (6). 

5.2 Stomme 
Exempel på kritiska förhållanden: Uttorkning av betong, fukthalt i trä vid 
inbyggnad. 

Referenslitteratur (exempel): Fuktdimensionering med generell checklista 
(2), TorkaS (8). 

5.3 Tak och fasad  
Exempel på kritiska förhållanden: Risk för kondensation, luftläckage, 
byggfukt, vatteninträngning av nederbörd, luftning, taklutning, 
takavvattning. 

Referenslitteratur (exempel):Fuktdimensionering med generell 
checklista(2),  Hus AMA 

5.4 Altaner, balkonger, terrasser 
Exempel på kritiska förhållanden: tätskikt, avrinning, köldbryggor, luftning, 
anslutning till fasader, infästningar, genomföringar, bräddavlopp 

Referenslitteratur (exempel): Hus AMA 

5.5 Våtrum (rum med hög fuktbelastning) 
Exempel på kritiska förhållanden: Ångspärr, vattentäta skikt, 
genomföringar. 
Referenslitteratur (exempel): GVK´s och PER´s rekommendationer, Bygg 
vattenskadesäkert VASKA visar vägen (4). 

5.6 Rörinstallationer 
Exempel på kritiska förhållanden: Slitsbottnar, skvallerrör, 
kondensisoleringar, placering och klamring av rör, genomföringar, 
rörfogar, golvbrunnar, översvämningsskydd till fast anslutna maskiner 
Referenslitteratur (exempel): GVK´s och PER´s rekommendationer, Bygg 
vattenskadesäkert VASKA visar vägen (4). 
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5.7 Beräkning av torktider och fukttillstånd 
5.7.1 Torktider i betong 
Uttorkning av betong tar i normala fall väsentligt längre än vad branschpraxis idag 
förutsätter. Detta har bland annat lett till innemiljöproblem och fuktskador.  
Erforderliga torktider kan redan på projekteringsstadiet beräknas med hjälp av t.ex. 
datorprogrammet TorkaS. Beräknade tider jämförs med de i projekttidplanen angivna 
ramarna. Utfallet i praktiken måste i senare skede kontrolleras med hjälp av tillförlitliga 
mätningar. 
TorkaS är ett effektivt hjälpmedel för att snabbt ta reda på vad olika alternativ ger för 
erforderliga torktider. Programmet har bekostats av SBUF och finns tillgängligt gratis på 
Internet. 
5.7.2 Putshärdning före frost 
 
5.8 Bedömning av risk för skadliga emissioner i samband med fukt 
Kombinationen av fukt, starkt alkalisk cement och olämpliga limmer och mattor kan ge 
ohälsosamma emissioner. För att undvika detta bör t.ex de riktlinjer som anges i Sunda 
golv följas.  

I detta avsnitt ska projektören ange sina krav på ovanstående faktorer även 
om okunskapen om de olika faktorernas inverkan fortfarande är stor 

6 Fuktskydd under produktionsfasen 
När projektörerna tagit erforderlig hänsyn till fuktskyddet enligt ovan är det helt 
avgörande hur fuktskyddet sköts under själva produktionsfasen. Om någon av faserna 
mottagning, lagring, inbyggnad, skydd och uttorkning av byggfukt missköts så att 
materialet utsätts för stor fuktbelastning kan materialet skadas så att det senare måste 
bytas till höga kostnader. I detta arbete har alla på bygget en viktig roll och det är därför 
angeläget att kunskap om fuktskydd sprids till samtliga. 
Den fuktskyddsansvarige ska tillse att krav enligt fuktskyddsbeskrivningen förs över till 
entreprenörens kvalitetsplan och till den Totala kontrollplan samt att kontrollblad 
upprättas. Den fuktskyddsansvarige ska vidare se till att erforderliga mätningar, 
kontroller, fuktskyddsrutiner m.m. utförs i tid och redovisas vid närmaste byggmöte. Om 
brister uppstår i fuktskyddet ska han rapportera detta till sin uppdragsgivare samt föreslå 
lämplig åtgärd för korrigering. 
6.1 Mottagningskontroll 
Mottagningskontrollen utförs enligt kontrollblad i entreprenörens Totala Kontrollplan 
6.2 Skydd av lagrat material 
Rutiner för skydd av lagrat material redovisas i projektets Kvalitetsplan. 
6.3 Skydd av inbyggt material 
Rutiner för skydd av inbyggt material redovisas i projektets Kvalitetsplan. 
6.4 Torkklimat 

Utrustning och rutiner för att upprätthålla det torkklimat som antagits för 
beräkningar av torktider enligt punkt 5 redovisas under denna punkt. 

 
6.5 Utbyte av fuktskadat material 

 IV



  

Rutiner för utbyte av fuktskadat material redovisas här. Rutinerna bör även 
omfatta borttagande av organiskt material på fuktutsatta ställen ( ex träspill 
i krypgrunder) 

7 Egenkontroll i produktionen 
Det slutliga beviset på att ett torrt och friskt hus har producerats utgör de mätningar som 
utförs inom ramen för entreprenörens egenkontroll och som redovisas i den Totala 
Kontrollplanen med dess tillhörande kontrollblad. Den Totala Kontrollplanen redovisar 
vad som kontrollerats och kontrollbladen redovisar när kontrollen utförts, använd 
utrustning, godkänt mätvärde, lämpliga toleranser, erhållna resultat, plats för mätningar 
m.m. 

Här anges en kontrollista som ska inarbetas i berörda projektörers och 
entreprenörers egenkontrollprogram. Listan ska i första hand beskriva 
kontroll av viktiga arbetsmoment som inte är inspekterbara vid slutkontroll. 
Jämför Tilläggskontroll i BKR 2:621 

8 Besiktning och överlämnande 
Slutbesiktning och överlämnande sker enligt Byggherrens AF-del . Innan besiktning 
påbörjas ska komplett dokumentation enligt punkt 9 finnas. 
9 Fuktskyddsdokumentation 
Fuktskyddsdokumentationen ska avspegla byggnadens slutliga utförande och 
fukttillstånd, och visa att alla dess delar uppfyller ställda fuktkrav. Den upprättas av den 
fuktskyddssakkunnige utifrån överlämnad dokumentation och egna besiktningar. 
Fuktskyddsdokumentationen ska bestå av följande delar: 
9.1 Detta dokument uppdaterat och namnändrat till 
fuktskyddsdokumentation 
Revideringar av konstruktioner, materialval och utföranden som kan påverka den 
framtida fuktfunktionen ska redovisas 
9.2 Fuktmätningar (utlåtande) 
Fuktmätningar enligt kontrollplanens kontrollblad ska redovisas samt eventuella 
mätningar och/eller besiktningar av sakkunniga ska sammanställas under denna punkt. 
9.3 Avvikelserapporter 
Avvikelser kan ha stor betydelse även om materialet senare torkats ut. Det nedfuktade 
materialet kan ha blivit smittat av mikroorganismer som senare kan börja tillväxa om 
ogynnsamma omständigheter uppstår. Vi behöver också samla kunskap om varför 
misstag uppstår och detta kan vi göra med hjälp av avvikelserapporterna. Entreprenören 
ska därför redovisa sina avvikelser i kontrollbladen. 
9.4 Drift och underhåll 
Instruktioner för drift och underhåll av fuktskyddande utrustning upprättas om sådan 
utrustning används i projektet. 

Exempel: Fläktar/avfuktare till krypgrunder, rensning av dagvattensystem 

9.5 Övrig dokumentation 
Här kan övrig dokumentation som kan vara av intresse för husets 
fuktredovisning redovisas. 
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