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Sammanfattning
År 2011 så hade 36 % av alla bostäder minst en fuktskada som kan påverka inomhusklimatet
negativt. Fuktskador påverkar hus negativt i form av t.ex. försämrad hållfasthet, estetiska fel och
illaluktande emissioner. Om ett material dessutom blir mögelangripet så kan det leda till en
försämrad hälsa för de boende. Att åtgärda ett fuktskadat hus kräver ofta kostsamma renoveringar
som kan slå hårt ekonomiskt mot husägare eller entreprenad. Stor mängd pengar och hälsa sparas
om det under byggprocessen arbetas noggrant med fuktsäkerheten.
År 2007 kom en branschstandard ut som beskriver hur fuktsäkerhetsarbetet kan utföras under hela
byggprocessen från planering till förvaltning för att minimera fuktskador. Sommaren 2013 blev en
uppdaterad upplaga av ByggaF utgiven, nya ByggaF.
Denna rapport har genomförts på uppdrag av Peab bostad i Värmland och syftet var att den ska
hjälpa Peab och byggbranschen till att bli bättre på att arbeta med fuktsäkerheten enligt metoden
ByggaF i produktionskedet. Underlag till rapporten var en teoristudie om ByggaF och en fältstudie
genomförd vid ett projekt beläget i Nödinge som heter kv. Östra Ängarne. Där genomfördes en
observation och ett flertal intervjuer.
Resultatet från fältstudien visade att det finns en hel del förbättringar som kan göras i Peabs
fuktsäkerhetsarbete enligt metoden ByggaF och de förbättringarna sammanfattades i ett
erfarenhetsåterföringsdokument. Framförallt handlade det om att Peabs ledning måste trycka
hårdare på att ByggaF ska användas, visa mer engagemang och begära rätt dokument från
produktionen i rätt tid. För annars så halkar den fuktsäkerhetsdokumentation som måste göras
snabbt ner i prioritering. För att få ett fuktsäkerhetsarbete att fungera oavsett metod så krävs det att
alla inblandade aktörer inser att det kan komma att kosta lite tid och pengar i det tidiga skedet, men
också att om arbetet utförs väl så kommer pengar att sparas i form av mindre fuktskador att åtgärda
i efterhand. För att utveckla fuktsäkerheten till det bättre så måste nya metoder accepteras fullt ut.
För att hjälpa Peab och göra det enklare att arbete med den nya fuktsäkerhetsstandarden så
utformades en poster som på ett överskådligt sätt visar alla aktörers ansvar i byggprocessen. Under
arbetet fanns även endast en preliminär utgåva av ByggaF tillgänglig vilken innehöll vissa brister.
Dessa brister listades i ett dokument som senare fungerade som underlag till det möte som handlade
om den slutgiltiga utgivningen av ByggaF.

Abstract
In 2011 36% of all houses had moisture damages that could affect the indoor climate. Moisture
damage affects houses negatively in form of reduced strength, aesthetic defects and malodorous
emissions. If a material also became infested by mold, it can lead to a deterioration of health of the
residents. Repair a moisture-damaged house often require an expansive renovation that can affect
the homeowner or contractor economically hard. Large amount of money and health can be saved
during the construction process if the moisture safety is handled carefully.
In 2007, an industry standard was released that describing how the moisture safety can be carried
out throughout the whole construction process to minimize moisture damage. In the autumn of 2013
was an updated edition of ByggaF published, the new ByggaF.
Peab in Värmland commissioned this bachelor thesis and the purpose were that it should help Peab
and the construction industry to become better at working with moisture safety of the method
ByggaF in the production. The thesis is based on a theoretical study off ByggaF and a field study
conducted at a project located in Nödinge called kv. Östra Ängarne. An observation and a number of
interviews were conducted.
The results from the field study showed that there are a lot of improvements that can be done. The
improvements were summarized in a document of experience feedback. Some of the improvements
that can be done was about Peab's leadership, that they must tell the production more often and
more distinctly that ByggaF must be used and ask for documents from the production on time and
then give them feedback. For otherwise the moisture safety documentation that must be made
quickly lose priority. If the work with moisture safety should get function all involved operators must
accept that it may cost time and money in the early stages, but if the work is done well money will be
saved because the minor of moisture damage to fix in retrospect. In order to develop moisture safety
for the better good new methods must be fully accepted.
To help Peab and for them make it easier to work with the new standard a poster in an orderly way
was formed to show the operators and their responsibility in the construction process. During the
work with the thesis, there was only a provisional edition of ByggaF available which contained some
shortcomings. These deficiencies were listed in a document, which later served as the basis for the
meeting that were about the final release of ByggaF.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Fukt finns omkring oss i fast form, vätske- eller gasform och hänsyn till dess inverkan vid
nybyggnation måste tas för att garantera kvaliteten. Problem som kan uppstå vid byggnationer är
kända och aktörerna är ofta medvetna om de konsekvenser som kan uppstå om inte hänsyn till
fuktpåverkan tas. Trots detta förekommer
fuktskador vid nybyggda hus. År 2011 hade 36 %
av alla bostäder i Sverige minst en fuktskada
som kan påverka inomhusklimatet negativt.
Småhusen är värst drabbade där 38 % har minst
en fuktskada. Fuktskadade hus som är byggda
mellan åren 1996-2005 och därmed är relativt
nybyggda förekommer till ca 10 % (Åberg, O &
Bild 1. Fuktskada på husvägg (Byggtjänst 2011).
Thunborg, J 2010).
Konsekvenserna av ett fuktskadat hus kan bli stora. När ett material påverkas av fukt förändras
egenskaperna hos materialet, men även människor och djur som vistas i närheten påverkas.
Egenskaperna hos materialet förändras på grund av nedbrytning och fuktrörelser. Resultatet kan bli
försämrad hållfasthet, estetiska fel och illaluktande emissioner (Nilsson, L-O 2006). Ett mögelangripet
material kan även leda till försämrad hälsa och utveckla mögelallergi, hösnuva och huvudvärk
(Ekstrand-Tobin, A 2003). Följderna av ett fuktskadat material med försämrad funktion som inte
längre kan garantera hälsan hos de boende resulterar ofta i kostsamma renoveringar. Att åtgärda alla
fuktskador på befintliga hus idag skulle kosta upp mot 100 miljarder kr (Åberg, O & Thunborg, J
2010.) Det är ett tydligt bevis på att noggrannhet med fuktsäkerhetsarbetet från början till slut är en
god investering.
Orsaker till fuktskadorna skiljer sig från projekt till projekt men skadorna kan bero på bristande
kunskap, fel materialhantering, otillräckliga krav, orealistiska tidsplaner, otillräcklig budget eller
felaktiga rutiner. I vilket skede av byggprocessen fuktskadorna uppstår varierar. Studien
Byggfelsstudier inom SVR visar att 51 % uppstår i projekteringen, 25 % i utförandet och 10 % på
grund av materialet. Fuktskador antas vara fördelade på samma vis i byggprocessen som byggfel
(Nevander, L.E & Elmarsson, B 2006).
För att förbättra fuktsäkerhetsarbetet i byggprocessen har olika företag (bl.a. de tre största
byggföretagen i Sverige), institut, högskolor, branschorganisationer, konsulter och myndigheter
våren 2013 tagit fram en branschstandard för att arbeta med fuktsäkerhet, en ny version av ByggaF.
Den är baserad på den ByggaF som gavs ut 2007. Den gamla ByggaF visade sig vara för omfattande
att tillämpa vilket resulterade i att den inte fick den effekt som önskades. Den nya ByggaF är mindre
omfattande och enklare att tillämpa genom hela byggprocessen (Sveriges byggindustrier 2013).
Branschstandarden ByggaF är en metod för att arbeta med fuktsäkerhet genom hela byggprocessen,
från planering till förvaltning. Metoden innehåller rutiner och hjälpmedel för alla olika aktörer i
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byggbranschen. Förutom att säkerställa fuktsäkerhetsarbetet så kan metoden bidra till att spara tid
och pengar genom effektivisering av arbetet (Sveriges byggindustrier 2013).

1.2 Bakgrund till examensarbetet
Denna rapport är ett uppdrag av Peab bostad i Värmland. De gav i uppdrag att arbeta kring den nya
fuktsäkerhetsstandarden ByggaF, som vid examensarbetets utförande enbart fanns i en preliminär
utgåva. De var framförallt intresserade av att veta hur den fungerar i deras prefabprojekt. Projektet
innefattar att bygga ett flertal bostadsområden av prefabricerade hus från företaget Derome. Två
referensprojekt att utföra studierna vid angavs av Peab. Ena var kv. Vätten beläget i Gustavsberg,
Karlstad och det andra referensprojektet var kv. Östra Ängarne beläget i Nödinge, strax norr om
Göteborg.

1.3 Syfte
Hjälpa Peab och byggbranschen generellt till att bli bättre på att arbeta med fuktsäkerheten i sina
projekt enligt metoden ByggaF.

1.4 Mål
För att få en lagom omfattning på examensarbetet och för att kunna arbeta med en röd tråd redan
från start sattes följande mål upp:
1. Studera hur väl fuktsäkerhetsarbetet enligt branschstandarden ByggaF tillämpas praktiskt i
produktionsfasen för referensprojekten och eventuella identifiera orsaker till att inte
utförandet sker enligt standarden. Sedan med hjälp av studien sammanställa en
erfarenhetsåterföring för fuktsäkerhetsarbetet till Peab.
2. Göra en poster till Peab som beskriver arbetet med ByggaF överskådligt från program till
förvaltning för alla olika aktörer.
3. Sammanställa de brister som upptäckts i den preliminära utgåvan av ByggaF och ge förslag
på möjliga förbättringar inför den slutgiltiga utgivningen av standarden.
4. Undersöka hur god kunskap arbetarna har om fuktsäkerhetsarbetet vid referensprojekten
och vad tankarna om fuktsäkerhetsarbete är generellt.

1.5 Referensprojekt
Peab bedriver olika projekt runt om i Sverige där de bygger upp bostadsområden i egen regi med
prefabricerade hus av typen Vänern tillverkade av företaget Derome. Det är en del av Peabs vision
och mål att bygga billigare hus i en mer industrialiserad form. I denna studie används två projekt som
referens. Det ena är kv. Vätten beläget i Karlstad och där ska 12 st. hus av typen Vänern byggas upp i
3 etapper med äganderätt. Det andra projektet är kv. Östra Ängarne beläget strax norr om Göteborg
i den lilla tätorten Nödinge. I Nödinge ligger de längre fram i processen och är igång med etapp 3.
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Etapp 3 består av 8 st. hus av typen Vänern. I de två tidigare etapperna har 25 hus rests och i sista
etappen, etapp 4, förväntas 20 hus av typen Vänern resas fast modifierade till radhus.
Peab har som mål att i båda projekten uppnå certifieringen miljöbyggnad silver. Miljöbyggnad silver
ur fuktsäkerhetssynpunkt innebär att fuktsäkerhetsprojekteringen ska ske enligt metoden ByggaF.
Endast för miljöbyggnad guld krävs fuktsäkerhetsarbete enligt metoden ByggaF under hela processen
(Warfvinge 2012). Peab har valt att arbeta med ByggaF under hela byggprocessen trots att
certifieringen inte kräver det för att kvalitetssäkra produkten.
Hustypen Vänerns stomme monteras och görs tät på en arbetsdag och man monterar upp ett nytt
hus en gång i veckan för båda projekten.

Bild 2 Bild på hustypen Vänern (Peab 2013).

1.5.1

Entreprenaden

Båda projekten är av typen totalentreprenad där Peab bostad är byggherren och Peab bygg står för
totalentreprenaden. På så vis blir Peab mer eller mindre sin egen byggherre. Totalentreprenaden
köper in prefabricerade hus från företaget Derome. Derome har projekterat och producerat sina hus
men projekteringen sköts i samråd med Peab.
Det som särskiljer projekten i Karlstad och Nödinge är att i Karlstad använder Peab sina egna
hantverkare för att resa husstommen. I Nödinge används en underentreprenör. Platsledningen är
Peabs egna anställda i båda projekten.
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2 Teori
2.1 Fuktteori
Fuktbegrepp blandas allt för ofta ihop med varandra och för att förstå ByggaF och fuktsäkerhet
generellt så måste olika begrepp redas ut vad de egentligen betyder.
2.1.1

Fukt i material

Fukthalt
Fukthalt är ett mått på hur stor mängd massa vatten (kg) som finns per volymenhet (m3) i materialet.
En fukthalt kan aldrig bli större än 1000kg/m3. Begreppet fukthalt har fördelen gentemot fuktkvot att
den ger en direkt bild av hur mycket fukt det finns i materialet.
Fuktkvot
Fuktkvot är förhållandet mellan fuktinnehåll och mängden torrt material i kilogram. Fuktkvot kan bli
större än 1 (>100%). Fuktkvoten är oftast den som är mest intressant eftersom det är den som enkelt
kan bestämmas med hjälp av metoden torkning och vägning. Oftast är det just fuktkvoten som
brukar användas för att bestämma trämaterials fuktinnehåll.
Hygroskopisk fuktupptagning
Hygroskopisk fuktupptagning är när ett material tar upp fukt direkt från luften. Olika material har
olika stor hygroskopisk fuktupptagning. Trä kan ta upp stor mängd fukt i jämförelse med t.ex. tegel
som enbart kan ta upp relativt liten mängd fukt.
Kapillaritet
Begreppet kapillaritet betyder oftast i byggsammanhang ett materials förmåga att suga upp fukt från
fritt vatten. Exempel på detta kan vara när byggnadsdelar har direkt kontakt med grundvatten eller
fasadmaterial som utsätts för strakt slagregn (Nevander, L.E & Elmarsson, B 2006).
2.1.2

Fuktkällor

Regn, snö och slagregn
Vanligt vertikalt regn kan bara träffa tak eller liknande konstruktioner. Taken ska vara 100 % täta mot
regn så oftast spelar regnintensiteten ingen roll för själva takets fuktsäkerhet. Däremot så spelar
regnintensiteten roll för dimensioneringen av takavvattning.
Nederbörd i form av snö har först och främst betydelse för dimensioneringen av takets bärförmåga
men kan också ha en viss inverkan vad gäller fuktsäkerheten. Vinden kan bära med sig iskristaller från
snön in i ventilationsspringor och andra otätheter. När snön sedan smälter kan fuktskador uppstå.
Vid regn och vind samtidigt uppstår en horisontell rörelsekomponent för vattendropparna, detta
kallas slagregn. Slagregn kan träffa väggar och andra vertikala byggnadsdelar.
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Luftfukt
Luftfukt är ett begrepp som berättar hur fuktig luften är och det finns två olika sätt att redovisa den
på. Antingen används begreppet vattenånghalt som har enheten antal gram vattenånga per
kubikmeter luft eller så används begreppet relativ fuktighet. Relativ fuktighet redovisas i procent. Om
en luft har relativ fuktighet 100 % så betyder det att luften är mättad på fukt. Luften klarar då inte av
att bära mer gram vattenånga per kubikmeter. Varm luft kan bära mer fukt än kall så om en varm luft
med relativ fuktighet strax under 100 % får sin temperatur sänkt så kommer luften ”tappa” fukten i
något som kallas kondens. Ibland kan man se detta vid t.ex. kalla fönster vintertid. Varm inneluft med
hög relativfuktighet som träffar det kalla fönstret kyls ner och därmed ökar den relativa fuktigheten
till över 100 % och kondens uppstår. Dock krävs det då att inomhusluften har en onormalt hög
vattenånghalt. Onormalt höga vattenånghalter kan uppstå i form av fukttillskott som t.ex.
avdunstning från människor, djur och odlingar samt disk, tvätt, bad, matlagning eller annan
befuktning.
Byggfukt
Byggfukt är den mängd fukt som behöver avges från ett material eller en byggnadsdel innan det har
blivit fuktjämvikt med omgivningen. Begreppet byggfukt används när olika material byggs in i
konstruktioner. Hur stor mängd byggfukt som avges från olika material är väldigt olika beroende på
typ av material och förutsättningar. Trä kan t.ex. vara väl torkat vid inbyggnad så att ingen byggfukt
alls avges eller tvärtom så att stor mängd fukt avges och fuktskador uppstår. Tegel är ett sådant
material som lämnar produktionen i ett väl torkat skick. Betong brukar ha hög fukthalt direkt efter
gjutning så en torkningsperiod där fukten får en chans att avdunsta är att föredra annars kommer
fukten drivas ut i efterhand och fuktskada konstruktionen. Generellt så är det viktigt att minimera
byggfukten för att förhindra framtida fuktskador och det görs lättast genom att se till att materialen
som byggs in är väl torkade.
Övriga fuktkällor
I övrigt kan fuktkällorna vara vatten i mark som påverkar byggnadens grund eller läckage från
installationer m.m. Installationslösningar bör väljas så att en eventuell vattenutströmning snabbt kan
upptäckas så att fuktskadan därmed blir begränsad. Inbyggda ledningar bör undvikas i största möjliga
mån (Nevander, L.E & Elmarsson, B 2006).
2.1.3

Fukttransport

Fukttransport i ångfas, diffusion
Fuktdiffusion innebär att vatten i ångfas vandrar genom material på grund av skillnader i ånghalt. Om
ena sidan av t.ex. en vägg har högre ånghalt än andra sidan kommer fukten vandra genom väggen för
att försöka reducera koncentrationsskillnaderna, diffusion. Ånghalten brukar oftast vara högre
inomhus än utomhus så därför vandrar fukten inifrån och ut. En annan typ av fuktdiffusion kan också
vara när byggfukt i ett material transporteras från materialets inre till ytan.
Fukttransport i ångfas, fuktkonvektion
Fuktkonvektion innebär att vatten i ångfas följer med i luftströmmar. Luftströmmar bildas av
totaltrycksdifferenser som uppstår när två luftvolymer har olika densitet. Luftvolymer får olika
densitet på grund av temperaturskillnader och detta kallas termik. Rent praktiskt är det
betydelsefullt om luftströmmarna går från kall till varm luft eftersom varm luft har högre
fuktupptagningsförmåga (kan bära mer fuktmassa), som i sin tur leder till att processen blir
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uttorkande. Om luftströmmarna går från varm till kall luft kan kondensation och fuktanrikning uppstå
och därmed fuktskador. Men med dagens krav på energianvändning så vill man inte ha några
luftströmmar alls. Så eftersom temperaturen inomhus oftast inte är lika som den utomhus tätas
husen extremt noggrant med en plastfolie. Detta extremt viktiga tätningsskydd får inte ha några som
helst sprickor eller hål för då försämras dess funktion enormt och luftströmmar bildas.
Fukttransport i vätskefas
Fukttransport i vätskefas kan ske på genom tyngdkraft, vattenövertryck i porer, vindtryck eller med
hjälp av kapillära krafter (uppsugning) (Nevander, L.E & Elmarsson, B 2006).
2.1.4

Fuktkriterier

Effekter av fukt
Mikrobiologisk påväxt
Ett vattenläckage eller kondensation kan lämna kvar fläckar på vissa material som kan vara svåra att
avlägsna. Material som belastas med fukt under en längre tid kan drabbas av mikrobiologisk påväxt i
form av mögelsvamp- och blånadssvampangrepp men även höga fukthalter i sig kan leda till olika
typer av missfärgning hos olika typer av material. Mikrobiologisk påväxt i form av rötsvampar kan
bryta ner alla organiska material. Ofta utgör blånadssvampa förstadiet till rötsvampar. Förhöjd
fuktighet gynnar också de flesta trägnagande insekterna.
Frostskador
Frostskador i material kan uppstå om fukthalten är i närheten av mättnadsvärdet samtidigt som
temperaturen sjunker under noll grader Celsius. Vätska expanderar när den övergår från fast till
flytande form och kan då förstöra materialet. Om porerna i ett material enbart är mättade till 90 %
med vatten så finns det teoretiskt nog med expansionsutrymme för is. Men ibland räcker det inte
med att enbart ta hänsyn till volym när det gäller expansion utan porerna måste även vara
utformade och fördelade på ett vis som möjliggör den. Om porerna är klotformade är det mer
fördelaktigt än om de är t.ex. formade som en spik.
Kemisk nedbrytning
Hos vissa material och då främst metaller och kalkhaltiga material kan kemisk nedbrytning som är
startad av fukt vara ett problem. T.ex. kan metaller utsättas för korrosion.
Hälsoproblem
I hus som är ”sjuka” kan människor få hälsoproblem och detta har på senare tid blivit ett problem i
först och främst nybyggda hus eftersom de generellt är mer täta än äldre, de har mindre
luftomsättning. Hälsoproblemen kan yttra sig på olika sätt som t.ex. illamående, astma, allergier eller
rinnande ögon och näsa. Andra symptomen kan även vara klåda, utslag och problem i luftvägarna.
Orsakerna är ännu oklara men man kan med sannolikt anta att biologiska faktorer som mögel och
kvalster i kombination med dålig ventilation påverkar negativt. Vissa limsorter kan påverka
människors slemhinnor och avge illaluktande lukt. Mögelsvampar kan utveckla en besvärande lukt,
som har en förmåga att bita sig fast i hår, kläder, möbler, papper och ingående byggnadsmaterial.
Förutom de ekonomiska konsekvenserna och hälsoproblemen så kan även mögelsvamparna ha
sociala effekter. Människor som luktar mögel och har ett mögelillaluktande hus kan få en
bortstötande effekt mot andra människor.
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Deformationer och oönskade rörelser
Ökad fukthalt ger främst trä och träprodukter lägre hållfasthet och större elastiska och plastiska
deformationer. En allt för stor varierande fukthalt leder till ökad krypning i trämaterialet. De flesta
porösa material sväller eller krymper då fukthalten i materialet ändras. Sådana ändringar kan leda till
sprickbildningar, skevhet och välvningar. Effekterna av detta kan vara att t.ex. parkettgolv bucklas
upp, trägolv kan flytta mellanväggar och träpanel kan knäckas upp. De största rörelserna i träet sker
när den relativa fuktigheten i materialet är över 50 %.
Kritiska och allmänna fukttillstånd
När det dimensioneras med hänsyn till fukt så bör olika materials aktuella fukttillstånd jämföras det
med kritiska fukttillståndet. Aktuellt fukttillstånd bestäms från materialets egenskaper och den
omgivande miljön. Kritiskt fukttillstånd är gränsen för när materialet inte längre kan behålla god
funktion. Det mest användbara måttet på fukttillstånd är relativ fuktighet. Aktuellt fukttillstånd bör
alltså aldrig överstiga det kritiska fukttillståndet. Trä brukar oftast ha ett kritiskt fukttillstånd på ca
70-75 % i relativ fuktighet eller ca 15 % i fuktkvot.
Inverkan på energiåtgång
En ökad fukthalt i väggar, golv och tak i form av bygg- eller regnfukt leder till ökat energibehov. T.ex.
så får ett fuktigt material högre värmeledningsförmåga vilket gör att värme inomhus snabbare leds
ut. En ökad fukthalt ökar även risken för kondensation som i sin tur leder till ökad energitransport. En
eventuell åtgärd för att sänka fukthalten i väggar, tak och golv brukar vara uttorkning och kräver
även den stor mängd energi (Nevander, L.E & Elmarsson, B 2006).

2.2 Övriga termer och definitioner
Övriga saker som är viktiga att reda ut innan inläsning av ByggaF är de aktörer, aktiviteter och
dokument som är relevanta för fuktsäkerhetsarbete.
2.2.1

Aktörer

Fuktsakkunnig
En fuktsakkunnig representerar byggherren och har särskild kompetens och erfarenhet inom
fuktsäkerhet.
Projektörer
Projektörer väljer, formger, ritar och konstruerar material, byggnadsdelar eller installationer som rör
fuktsäkerheten.
Entreprenörer
Entreprenörer producerar material, byggnadsdelar eller installationer som rör byggnadens
fuktsäkerhet.
Leverantörer
Leverantörerna levererar material, byggnadsdelar eller installationer till produktionen, alltså
entreprenören.
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Fuktsäkerhetsansvarig projektering
En fuktsäkerhetsansvarig projektering ansvarar för att fuktsäkerhetsprojekteringen utförs och
dokumenteras hos respektive projektör.
Fuktsäkerhetsansvarig produktion
En fuktsäkerhetsansvarig produktion ansvarar hos respektive entreprenör eller leverantör över
fuktsäkerhetsarbetet (Sveriges byggindustrier 2013).
2.2.2

Aktiviteter

Fuktsäkerhetsprojektering
Fuktsäkerhetsprojektering är systematiska åtgärder som ska utföras i projekteringsskedet samt de
villkor som syftar till att säkerhetsställa att tillåtet fukttillstånd uppfylls under byggnadens livslängd
som gäller för produktion- och förvaltningsskedet.
Fuktriskinventering
Fuktriskinventering är en inventering av fuktrisker i konstruktioner och detaljer.
Fuktgranskning
Fuktgranskning är en granskning med avseende på fukt av alla framtagna handlingar.
Fuktrond
Fuktrond är en inspektion som sker på byggarbetsplatsen under produktion med syfte att kontrollera
att arbetet utförs enligt fuktsäkerhetsplanen.
Fuktkontroll
Fuktkontroll är inspektion, mätning, eller analys av material eller byggnadsdel som t.ex. kan äga rum
vid mottagning av material eller vid inbyggnad av material (Sveriges byggindustrier 2013).
2.2.3

Dokument

Fuktsäkerhetsprogram
Fuktsäkerhetsprogram är ett styrande dokument eller en del av ett styrande dokument som
beskriver byggherrens krav på fuktsäkerhet.
Fuktsäkerhetsbeskrivning
En fuktsäkerhetsbeskrivning beskriver projektets förutsättningar ur fuktsäkerhetssynpunkt samt
objektspecifika fuktsäkerhetskrav och hur de säkerställs i detaljprojektering, produktion och
förvaltning.
Fuktsäkerhetsplan
En fuktsäkerhetsplan är ett styrande dokument som upprättas av fuktsäkerhetsansvarige produktion.
Den beskriver de aktiviteter och kontroller som ska utföras i produktionen för att uppfylla de krav
som finns i fuktsäkerhetsprogrammet och fuktsäkerhetsbeskrivningen.
Fuktsäkerhetsdokumentation
Fuktsäkerhetsdokumentation är redovisande dokument som omfattar projektets samlade
fuktsäkerhetsarbete (Sveriges byggindustrier 2013).
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2.3 ByggaF
Nedan följer en sammanfattning av den preliminära versionen av branschstandarden ByggaF, alltså
inte den slutgiltiga utgåvan.
2.3.1

Branschstandarden ByggaF

Branschstandarden ByggaF är en ny fuktsäkerhetsmetod som fungerar från planerings- till
förvaltningsstadiet och är gjord för alla olika aktörer i byggbranschen från byggherre, arkitekter,
konsulter, materialleverantörer, entreprenörer till driftpersonal och förvaltare. Den innehåller rutiner
och hjälpmedel som säkerhetsställer, dokumenterar och kommunicerar fuktsäkerheten i hela
byggprocessen.
De som har tagit fram branschstandarden är utsedda personer från olika byggföretag (bland annat de
tre största), institut, högskolor, branschorganisationer, konsulter och myndigheter. Syftet till att
branschstandarden har tagits fram är:
Syftet med ByggaF är att lyfta fram fuktfrågorna tidigt i byggprojektet och på ett
strukturerat sätt dokumentera de aktiviteter och åtgärder som krävs och utförs för att
säkerhetsställa en fuktsäker byggnad. Genom att formulera och ställa fuktkrav och krav på
aktiviteter kan dessa arbetas in i programhandlingar, systemhandlingar, bygghandlingar och
kontrollplaner etc. Det gör att viktiga system- och materialval samt produktionsmetoder
som kommer att påverka byggnadens fuktsäkerhet kan göras redan från början (Sveriges

byggindustrier 2013, s5).
Beskrivning av metoden
Metoden innebär ett arbetssätt för att uppfylla samhällets och byggherrens krav på fuktsäkerhet.

Figur 1. Övergripande bild av metoden ByggaF (Sveriges byggindustrier 2013).

Under rubrikerna i standarden finns kraven som måste uppfyllas i form av en text och till den finns
förtydligande eller förklaringar kring kravet.
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Organisation för fuktsäkerhetsarbetet
Fuktsäkerhetsarbete utförs av alla berörda aktörer i ett projekt såsom projektörer, entreprenörer och
leverantörer. Att vara projektör innebär att välja, formge, rita och konstruera material,
byggnadsdelar eller installationer. Att vara entreprenör innebär att producera eller montera det som
projektören beslutat. Att vara leverantör innebär att tillverka och leverera material, byggnadsdelar
eller installationer.

Byggherre
NN
Fuktsakkunnig
NN
Projekteringsledare
FSA NN
Arkitekt
FSA NN

Konstruktör
FSA NN

Produktionsledare
FSA NN

VVS
FSA NN

EL

Entreprenör 1

FSA NN

Entreprenör 2

FSA NN

Leverantör 1

FSA NN

UE 1
FSA NN

Drift och
förvaltning
FSA NN

FSA NN

Leverantör 2
FSA NN

UE2
FSA NN

Figur 2. Exempel på organisationsschema vad gäller fuktsäkerhetsarbete. Hos varje aktör utses en
fuktsäkerhetsansvarig (FSA) vars namn (NN) kan anges i organisationsschemat (Sveriges byggindustrier 2013).

Ansvarsfördelningen för aktiviteter i olika skeden kan variera med olika entreprenadformer. I
kontraktsformer där entreprenaden även har rollen som projektör ska entreprenören även ta ansvar
för det som nämns i branschstandarden som projektörens aktivitet och ansvar. Det är byggherrens
ansvar att upprätta en fuktsäkerhetsbeskrivning men i en totalentreprenad kan byggherren vilja
överlåta ansvaret till entreprenören. Då utför entreprenören fuktsäkerhetsbeskrivning på uppdrag av
byggherren. I produktionsfasen så ligger stor del av fuktsäkerhetsarbetet på en utsedd
fuktsäkerhetsansvarig som löpande bedriver uppföljning av arbetet (Sveriges byggindustrier 2013).
2.3.2

Fuktsäkerhet i programskedet

Fuktsakkunnig
I starten av programskedet ska byggherren utse en fuktsakkunnig. Den fuktsakkunnige bör ha en
byggteknisk utbildning och god kunskap om fukt i material och konstruktioner och även vara insatt i
hur arbetet med fuktsäkerhet lämpligen bedrivs under hela byggprocessen.
Den fuktsakkunnige ska bistå byggherren med rådgivning och hjälpa denne med att ställa
fuktsäkerhetskrav i förfrågningsunderlag och kontraktshandlingar. Fuktsäkerhetskraven ska gå att
verifiera och följa upp. Byggherren ansvarar även för att en tidig fuktriskinventering görs och
överlämnar förslagsvis åtagandet till den fuktsakkunnige som utför inventeringen. Exempel på frågor
att inventera är:




Finns behov av väderskydd under produktion?
Finns höga fuktlaster på byggnaden från mark/ovan mark?
Finns fuktkänsliga material?
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Fuktsäkerhetsprogram och fuktsäkerhetsbeskrivning
Byggherren ska i form av ett fuktsäkerhetsprogram eller en fuktsäkerhetsbeskrivning fastställa krav
(dock lägst samhällskraven) gällande tekniska frågor, aktiviteter och kompetens. Exempel på
områden som de tekniska kraven kan behandla är mikrobiell påväxt, fuktkvoter i material, hantering
av fuktkänsliga material, byggnadens lufttäthet och fukttillskott i inomhusluften. Programmet ska
även ange hur avvikelser från krav bör hanteras, hur säkerställande av att kraven uppfylls genomförs
och vem som är ansvarig.
Kraven på aktiviteter gäller både projektörer och entreprenörer. Aktiviteter som det ska ställas krav
på är informationsmöten, tidiga viktiga beslut angående byggandens fuktsäkerhet,
fuktsäkerhetsprojektering, egenkontroller, kontrollera att tidplanen är rimlig i hänsyn till
fukthanering, fukt är en del av dagordningen på bygg- projekteringsmöten och hur arbetet ska
dokumenteras. Även för aktiviteterna ska fuktsäkerhetsprogrammet ange hur det säkerställs att
kraven uppfylls och vem som är ansvarig (Sveriges byggindustrier 2013).
2.3.3

Fuktsäkerhet i projekteringsskedet

Systemhandlingar
Information från byggherre till projektör
Projektörerna ska informeras om byggherrens fuktsäkerhetskrav av fuktsakkunnig och om de
metoder som kommer användas för uppföljning av att kraven uppfylls.
I samband med informationen om byggherrens krav är det lämpligt att berätta om varför
man ställt kraven och vad konsekvensen blir om kraven inte uppfylls. Det kan också vara
lämpligt att kombinera informationen med en allmän utbildning i fuktsäkerhet för att
aktörerna ska få en gemensam kunskapsgrund. Det är även lämpligt att byggherren vid
detta tillfälle berättar allmänt om projektet och projektets mål och krav och hur det ska
genomföras för att aktörerna ska se helheten i projektet. Syftet är att skapa en gemensam
målbild och få alla aktörer att arbeta mot det gemensamma målet(Sveriges byggindustrier
2013, s.16).

Fuktsäkerhetsansvarig projektering
Varje projekteringsaktör ska utse en varsin fuktsäkerhetsansvarig projektering. Denne är ansvarig för
utförandet av fuktriskanalys, kontroll av systemval samt att detta dokumenteras och redovisas för
byggherren och dennes fuktsakkunnig.
Arbetssätt under fuktsäkerhetsprojektering
Varje aktör ansvarar för att upprätta en rutin för hur de hanterar fuktriskanalys, dokumentation och
hur de ska kontrollera att de systemval de gjort följer fuktsäkerhetskraven. Efter gjorda val ska de
utföra denna kontroll samt dokumentera de valen och varför de system- och materialval bör väljas.
Fuktriskanalys
Hela projekteringsgruppen ska gemensamt utföra en tidig riskanalys för att identifiera möjliga
problem. Till hjälp finns en checklista och en mall för tidig fuktriskanalys,
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Fuktsäkerhetsprojektering
När alla förberedelser är gjorda utförs fuktsäkerhetsprojekteringen med hjälp av de arbetssätt som
definierats tidigare under projektet. Den rutin ByggaF anger för fuktsäkerhetsprojektering ska följas
av varje aktör. Denna rutin behandlas senare i denna rapport.
Byggherrens beslut om särskilda fuktsäkerhetskrav i produktionen
Byggherren ska sätta upp krav som föranleds av system- och materialval och ska formuleras i
förfrågningsunderlag. Kraven kan exempelvis handla om hur fuktkänsliga material och system ska
skyddas från fukt under produktionsskedet och om vilken typ av väderskydd som ska användas.
Fuktsäkerhetsbeskrivning
Fuktsäkerhetsbeskrivning är något som man kan upprättas som komplement till
fuktsäkerhetsprogrammet från programskedet som sammanfattar kraven på detaljprojektering och
produktion. Den kan innehålla:







Byggherrens krav på fuktsäkerhet(dock lägst samhällets krav).
Projektets förutsättningar ur fuktsynpunkt.
Rutiner för hur fuktsäkerhetsarbetet i projekteringen skalla genomföras och dokumenteras.
Rutin för överlämnandet av dokumentation till byggherre vid projektavslut.
Rutiner för hur fuktsäkerhetsarbetet i förvaltningsskedet skall genomföras och
dokumenteras.
Rutiner för uppföljning och verifiering av fuktsäkerhetsarbetet genom hela processen.

Detaljprojektering
Information från byggherre till projektör
Projektörerna ska informeras om byggherrens fuktsäkerhetskrav av fuktsakkunnig och om de
metoder som kommer användas för uppföljning av att kraven uppfylls.
I samband med informationen om byggherrens krav är det lämpligt att berätta om varför
man ställt kraven och vad konsekvensen blir om kraven inte uppfylls. Det kan också vara
lämpligt att kombinera informationen med en allmän utbildning i fuktsäkerhet för att
aktörerna ska få en gemensam kunskapsgrund. Det är även lämpligt att byggherren vid
detta tillfälle berättar allmänt om projektet och projektets mål och krav och hur det ska
genomföras för att aktörerna ska se helheten i projektet. Syftet är att skapa en gemensam
målbild och få alla aktörer att arbeta mot det gemensamma målet (Sveriges byggindustrier
2013, s18).

Fuktsäkerhetsansvarig projektering
Varje projekteringsaktör ska utse en varsin fuktsäkerhetsansvarig projektering. Denne är ansvarig för
utförandet av fuktriskanalys, kontroll av systemval samt att detta dokumenteras och redovisas för
byggherren och dennes fuktsakkunnig.
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Fuktsäkerhetsprojektering
ByggaF anger en rutin för hur fuktprojekteringen ska utföras som alla aktörer ska följa. Den beskrivs
nedan:













Alla arbetsmoment och konstruktioner som är fuktkänsliga skall identifieras av
projektörerna. Konstruktionerna ska dimensioneras för de fuktbelastningar de kan komma
att utsättas för.
Identifiera fuktkällor och fuktbelastningar. Konstruktionerna ska under dimensioneringen
belastas med alla tänkbara fuktkällor för att identifiera de möjliga riskerna för fuktskador.
Uppskatta fukttillstånd. Fukttillstånden ska uppskattas för de olika byggnadsdelarna och
beskrivas hur de varierar med tiden.
Fuktkriterier. Undersöka de uppskattade fukttillstånden på de olika byggnadsdelarna och
kontrollera att de ligger inom de angivna kriterierna. De ska kontrolleras för både direkta
effekter såsom förhöjt fukttillstånd och även indirekta såsom möjlighet till missfärgning och
mögel.
Anpassa utformningen. Konstruktioner, system och material ska utformas så att risken för
skada minimeras.
Fuktriskanalys. Fuktriskanalysen utförs gemensamt av respektive projekteringsgrupp. För att
få en kvalificerad uppfattning om en fuktrisk bedöms det hur stor sannolikheten är att den
inträffar och hur stor konsekvensen skulle bli om den sker.
Underlag för uppföljning i produktionsskedet. För att säkerställa fuktsäkerhetsarbetet i
produktionen ska olika kontroller och verifieringar anges i projekteringen utifrån valda
konstruktioner, system och material. Detta ska dokumenteras och presenteras inför
produktionen.
Dokumentera fuktsäkerhetsprojekteringen. Systematiskt ska förutsättningar och resultat från
fuktsäkerhetsprojekteringen redovisas för fuktsäkerhetsansvarig för respektive projektör så
att det är lätt att kolla upp vilka åtgärder som utförts för att säkra byggnadens fuktsäkerhet.
Fuktsäkerhetsansvarige projektör skall granska fuktsäkerhetsprojekteringen och
granskningen skall dokumenteras.

Uppföljning och granskning
Byggherrens fuktsakkunnig skall regelbundet ha möten med projektörerna för att följa upp
fuktsäkerhetsprojekteringen och mötena skall dokumenteras med protokoll.
Den fuktsakkunnige skall granska att projektörerna har utfört och dokumenterat
fuktsäkerhetsprojekteringen samt kontrollera så att de framtagna handlingarna uppfyller
fuktsäkerhetskraven ställda av byggherren. Granskningen skalla dokumenteras.
Till sist samlar fuktsäkerhetsansvarig för respektive projektör in alla underlag och dokumentation
från sitt eget fuktsäkerhetsarbete samt det fuktsäkerhetsarbete som har utförts av eventuell
underentreprenör samt leverantör och överlämnar det till byggherrens fuktsakkunnig (Sveriges
byggindustrier 2013).
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2.3.4

Fuktsäkerhet i produktionsskedet

Det finns en framtagen mall i ByggaF för hur fuktsäkerhetsarbetet ska genomföras i
produktionsskedet. I mallen delas arbetet in i sju olika steg som följer på varandra i en specifik
ordning.

Figur 3. Schema över ByggaF-processen (Sveriges byggindustrier 2013).

Genomgång av fuktsäkerhetsprojektering
Första steget i att fuktsäkra produktionen är att projektörerna tillsammans med byggherrens
fuktsakkunnige informerar huvudentreprenören angående vad byggherren har ställt för
fuktsäkerhetskrav och hur projektörerna valt att lösa det i form av system-och
konstruktionslösningar. Detta sker gärna i samband med ett informationsmöte med både
entreprenörer och leverantörer. Varje projektör ska delge alla entreprenörer och leverantörer
information om fuktsäkerhetskraven och hur de kommer att följas upp.
I produktionen ska varje aktör utse en fuktsäkerhetsansvarig produktion. Denne bör ha bra kunskap
gällande ByggaF och dokumenterad kunskap om fukt i material och luft. Fuktsäkerhetsansvarige
produktion ska av projektörer tillhandahållas dokumentation om identifierade kritiska moment,
konstruktioner och installationer från projektering samt hur de ska åtgärdas och dokumenteras för
att minska att skador uppstår. Efter att ha tillhandahållit nödvändig information och handlingar ska
fuktsäkerhetsansvarige produktion identifiera kritiska moment, konstruktioner och installationer som
kan uppkomma under produktion.
I samband med informationen om byggherrens krav är det lämpligt att informera om varför
man ställt kraven och vad konsekvensen blir om kraven inte uppfylls. Det kan också vara
lämpligt att kombinera informationen med en allmän utbildning i fuktsäkerhet för att
aktörerna ska få en gemensam kunskapsgrund. Det är även lämpligt att byggherren vid
detta tillfälle berättar allmänt och projektet och projektets mål och krav och hur det ska
genomföras för att aktörerna ska se helheten i projektet. Syftet är att skapa en gemensam
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målbild och få alla aktörer att arbeta mot det gemensamma målet. Dokumentationen från
projektören kan bestå i bygghandlingar samt kontrollpunkter som föreslagits i
fuktsäkerhetsprojekteringen som ska infogas i fuktsäkerhetsplanen (Sveriges byggindustrier
2013, s21).

Upprätta fuktsäkerhetsplan
Fuktsäkerhetsplanen upprättas av entreprenören eller fuktsäkerhetsansvarig produktion och den
beskriver de aktiviteter som ska utföras under produktionsskedet för att få en fuktsäker byggnad.
Den innehåller aktiviteter och metoder för att fuktsäkra arbetet från mottagning av material till
färdigt hus. Fuktsäkerhetsansvarig produktion har även ansvaret att kontrollera att aktiviteterna
utförs och redovisas på byggmöten samt överlämna dokumenterad information till byggherrens
fuktsakkunnig. Fuktsäkerhetsplanens olika delar är:
Organisation
Beskriver vem som är byggherre, beställare, byggherrens fuktssakkunnige och
fuktsäkerhetsansvarige för både projektering och produktion.
Genomgång av fuktsäkerhetsaspekter inför upprättande av fuktsäkerhetsplanen
Beskriver de aktiviteter som bör utföras för att kunna göra fuktsäkerhetsplanen lämpad för projektet.
Detta är för att på förhand kunna identifiera risker senare under produktionen. De olika aktiviteterna
kan vara genomgång av delarna byggherrens fuktsäkerhetskrav, identifierade fuktrisker vid
projektering och identifierade fuktrisker vid produktion. Fuktsäkerhetsansvarige bör även undersöka
behovet av arbetsberedningar för arbetsplatsens personal.
Upprättande av arbetsberedningar inkluderande fuktsäkerhetsprojekteringens identifierade fuktrisker
Innehåller de olika moment som kan utgöra en risk för fuktskador och därmed ska beaktas under
arbetsberedningen för aktiviteten.
Väderskydd och hantering/ förvaring av byggnadsmaterial
Beskriver hur monteringen ska väderskyddas för att undvika byggfukt och hur man förhåller sig till
nederbörd. Innehåller även vilka krav som ska ställas på levererat material när det gäller fukt och
emballering samt hur materialet ska lagras på arbetsplatsen för att undvika att det blir fuktigt eller
nedsmutsat.
Uttorkningsklimat
Redogör för det förväntade klimatet och vilken metod som används för att påverka detta. Hur
klimatet i form av relativ fuktighet och temperatur ska kontrolleras och dokumenteras anges.
Betongkonstruktioner, avjämningsmassor
Beskriver uttorkningsprocessen för betongkonstruktioner med hänsyn till betongens vct-tal och
uttorkningsklimat för att kunna lägga ytskikt enligt tidplan samt val av avjämningsmassa och dess
uttorkningstid.
Kritisk RF och hur det ska kontrolleras ska anges. Kontrollerna ska beskrivas med antalet mätpunkter
i betongkonstruktioner och avjämningsmassor, placering av mätpunkter, val av mätmetod samt
mätfrekvens.
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Inbyggnad av trä, gips mineralull och andra fuktkänsliga material
Redogör för hur fuktkvoter ska mätas i inbyggnadsmaterial i form av omfattning, utförande när det
ska mätas samt vilken fuktkvot materialet har när det byggs in. Kontroller för att mikrobiell påväxt ej
förekommer innan färdigställande av byggnadsdel.
Lufttäthet
En genomgång av kraven på lufttäthet och de framtagna handlingarna för att hitta de kritiska detaljer
som kan förekomma. För att säkerställa byggnadens lufttäthet uppförs en egenkontrollplan.
Planering för åtgärder och hantering av avvikelser
Beskriver hur eventuell avvikelse ska åtgärdas med hjälp av på förhand ponerade scenarier t.ex.:




Mikrobiologisk påväxt på trä eller andra material.
Förhöjd fuktkvot i trä mot godkänd nivå.
Vattenskada uppstår genom läckage från t.ex. rörläckor eller sönderblåst väderskydd.

Fuktronder och löpande redovisning till fuktsakkunnig
Behandlar fuktronder angående vem som har ansvaret, hur ofta de ska genomföras och var
dokumentationen finns. Redogör även för hur fuktsäkerhetsarbetet ska delges beställarens
fuktsakkunnige. Vägledning fuktronder:
Antal fuktronder planeras in för lämpliga skeden samt en planering för att kunna göra
ronder vid akuta behov. Vid fuktronden noteras relevanta observationer och foto tas för att
bifoga dokumentationen. Dokumentation från fuktronderna samlas i en speciell digital
mapp eller pärm alternativt flik för fuktsäkerhetsdokumentation i produktionspärmen
(Sveriges byggindustrier 2013, s22).

Kontroller
Sammanställning av resultaten från olika kontroller som fortlöpande skett under byggnationen
såsom fuktkvotsmätning i trä och lufttäthetsprovning samt när och av vem de utförts.
Upprätta rutiner
De rutiner som ska upprättas bygger på vad som angetts i fuktsäkerhetsplanen och ska behandla
materialhantering, fuktmätning, arbetsberedningar etc.
Genomförande
När förarbetet väl är gjort handlar det om att genomföra de framtagna metoderna för att fuktsäkra
byggnaden. Det är fuktansvarige produktion som ansvarar för att mätningar och kontroller utförs
enligt fuktsäkerhetsplanen.
Dokumentera
Under hela produktionsskedet ska allt som behandlas i fuktsäkerhetsplanen och kan ha någon
betydelse för fuktsäkerheten dokumenteras. Det finns underlag i ByggaF i form av
avvikelserapporter, fuktrondsprotokoll samt i delar av fuktsäkerhetsplanen som ska fyllas i grundligt
för att i ett senare skede kunna användas och presenteras för byggherre.
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Sammanställa fuktsäkerhetsdokumentation
Fuktsäkerhetsansvarig produktion ansvarar för att samla in underlag för drift- och
underhållsinstruktioner, material från sitt eget fuktsäkerhetsarbete samt material från leverantörer
och underentreprenörer som rör fukt.
Fuktsäkerhetsdokumentationen från produktionen sammanställs tillsammans med dokumentationen
från projekteringen av den fuktsakkunnige och överlämnas slutligen till byggherren.
Fuktsäkerhetsdokumentationen bör innehålla (Sveriges byggindustrier 2013):












2.3.5

Byggherrens fuktsäkerhetskrav
Fuktsäkerhetsbeskrivning
Redovisning av fuktsäkerhetsprojekteringen
Uppdaterad fuktsäkerhetsplan
Fuktrondsprotokoll
Relevant märkning, produktgodkännande och intyg som rör fuktsäkerhet
Revideringar av konstruktioner, materialval och utföranden som kan påverka den framtida
fuktfunktionen ska redovisas
Resultat från mätning och kontroller enligt fuktsäkerhetsplan
Avvikelserapporter och redovisning av utförda åtgärder
Instruktioner för drift och underhåll ur fuktsynpunkt t ex rensning av dagvattenbrunnar, ev.
mjukfogningar som behöver översyn och underhåll mm
Besiktningsprotokoll, utlåtanden som rör fuktsäkerhet
Övrig dokumentation (ex. foton, utlåtanden, mötesprotokoll avseende fuktfrågor)
Fuktsäkerhet i förvaltningsskedet

Genomgång med fastighetsorganisation
Byggnadens förvaltare och driftansvarig skall få en genomgång av byggherrens fuktsakkunnige samt
den som är fuktsäkerhetsansvarig för produktionen. Genomgången skall innehålla information om
byggnadens fuktkritiska konstruktioner samt vilka åtgärder som skall utföras för att säkerhetsställa
att fuktsäkerheten upprätthålls.
Fuktronder i förvaltningsskedet
Fastighetsägaren är ansvarig för att driftronder utförs under förvaltningen där fuktsäkerhet är en
aspekt (Sveriges byggindustrier 2013).
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3 Metod
Under examensarbetet användes en preliminär utgåva av ByggaF då den inte blev slutgiltigt utgiven
förrän i sent skede av arbetet. Dock så reviderades postern i slutfasen för att stämma överens med
den slutgiltiga utgåvan.

3.1 Utformning av poster
För att utforma en poster som överskådligt från program till förvaltning visar hur arbetet med ByggaF
ska utföras för de olika aktörerna så användes andra liknande posters som Peab utformat för t.ex.
byggprocessen som inspiration.
ByggaF visar vilka arbetsmoment som ska utföras vid vilken tidpunkt, vilka som har ansvar för vad,
vilka hjälpmedel som finns för att utföra arbetsmomenten och vad som ska dokumenteras. Vad dessa
delar innebär och när de olika momenten ska utföras rätades ut och illustrerades för hand på papper
med textrutor som var kopplade till en tidslinje, likt ett gantt-schema. Sedan användes den
illustrationen till att utforma en digital poster med samma princip fast med en liknande layout som
den Peab brukar använd sig av för sina andra posters.
När en digital poster hade utformats så skickades den till fuktsäkerhetsansvarig för Peab division väst
för respons och återkoppling. Den responsen användes sedan till att förbättra den digitala postern till
en slutgiltig.

3.2 Observation
3.2.1

Anledning till observation

För att undersöka hur väl ByggaF tillämpades praktiskt i utförandefasen vid referensprojekten
utfördes en observation som vid behov kunde kompletteras med granskning och utfrågning av de
delar som den inte kunde täcka. Observationen är grunden till denna rapport och det är en relativt
enkel metod för att reda ut hur enkel ByggaF är att tillämpa i praktiken för olika yrkesgrupper.
Observationen ger en bra kontakt med produktionen för projekten.
3.2.2

Hur observation genomfördes

Observationen skedde enbart vid referensprojektet i Nödinge, kv. Östra Ängarne. Projektet beläget i
Karlstad, kv. Vätten, blev tyvärr försenat i väntan på bygglov och fick därmed utgå som
referensprojekt för examensarbetet. Observationen skedde med deltagande observatörer där
observatörerna fanns med i sammanhanget utan att vara en riktig del av det. De olika
yrkesgrupperna på arbetsplatsen var väl medvetna om observationen. Data samlades in antingen
visuellt från observatörerna eller med ”tänk-högt”-metoder där de observerade personerna i de olika
yrkesgrupperna uppmanades att berätta högt hur den resonerar kring sitt handlande. (Höst, Martin,
Regnell, Björn & Runesson, Per 2006) All data dokumenterades ner mot färdiga och anpassade
protokoll skapade från ByggaF och fuktsäkerhetsplanen. De delar som inte var möjliga att fylla i
under observationen fylldes i senare genom att antingen granska framtagna handlingar eller helt
enkelt fråga ut fuktsäkerhetsansvarig för produktionen.
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3.2.3

Protokollets utformning

Som underlag till protokollen användes ByggaF och dess framtagna rutiner som stöd. I ByggaF finns
bilagor med färdiga mallar som fuktsäkerhetsansvarige produktion kan använda sig av för att
underlätta fuktsäkerhetsarbetet. En av dessa är fuktsäkerhetsplanen som är väldigt central för
fuktsäkerhetsarbetet i produktionen. Avvikelser från fuktsäkerhetsplanen är således en indirekt
avvikelse ifrån ByggaF. Protokollen för observationen baserades på ByggaF och fuktsäkerhetsplanen.
Protokollet byggdes upp av kontrollpunkter som anger olika arbetsmoment. De delades upp i olika
avsnitt beroende på när i byggskedet de kontrollerades. Protokollet utformades med en första
kolumn som angav kontrollpunkt och en andra som redogjorde vad ByggaF och fuktsäkerhetsplanen
hade för direktiv om den. Övriga kolumner var för kontrollen. En för att checka av utifall
kontrollpunkten kontrollerats, en för att checka av utifall kravet för den infriades och en för
kommentarerna.
Protokollets kontrollpunkter blev anpassade för det tidsintervallet som observationen hade möjlighet
att äga rum.

Figur 4. Figur över hur protokollet är utformat.

3.3 Intervjustudie
3.3.1

Anledning till intervjuer

För att få en uppfattning om hur väl ByggaF fungerar i praktiken så valdes förutom observationen
även en intervjustudie där de som var deltagare i projektet kv. Östra Ängarne medverkade.
Med en intervjustudie blir svaren ingående och genomtänkta. Risken för missförstånd blir mindre än
vid t.ex. en enkätundersökning och det ges möjlighet till att motivera svaren.
3.3.2

Hur intervjuerna genomfördes

Intervjuerna skedde med två olika yrkesgrupper på arbetsplatsen för att få en så bred bild som
möjligt om det intervjun kretsar runt. I projektet kv. Östra Ängarna intervjuades tre personer, d.v.s.
platschef, arbetsledare och lagbasen för hantverkarna som reste husstommen. Orsaken till att enbart
en snickare intervjuades var att den dagen som intervjuerna genomfördes var endast lagbasen på
plats.
För att anpassa intervjun så skapades två olika frågeformulär för de två olika yrkesgrupperna.
Intervjun var av typen halvstrukturerad d.v.s. att vissa frågor hade fasta svar samtidigt som andra
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frågor var mer öppet riktade. Tanken var att få de som blev intervjuade att tänka till lite extra och
fundera kring sin egen situation i fuktsäkerhetsarbetet. (Höst, Martin, Regnell, Björn & Runesson, Per
2006) Svaren antecknades för hand där den intervjuade sedan fick en chans att granska sina svar för
eventuellt kunna korrigera feltolkningar.
3.3.3

Vad frågorna baserades på?

Den första delen i intervjun frågade om personen i frågas ålder, yrke etc. Den andra delen frågade
om medvetenheten och kunskapen kring fuktsäkerhetsarbetet i produktionen med ByggaF som
metod.

3.4 Kritik till ByggaF
3.4.1

Anledning till kritik

Nya ByggaF är en fuktsäkerhetsstandard som ännu inte var utgiven under examensarbetet. Från Peab
och deras fuktsäkerhetsansvarige division väst fanns det önskemål om att objektiva läsare skulle ge
kritik på förhandsversionen av ByggaF. Den kritiken kunde sedan användas för att förbättra den
slutgiltiga versionen.
3.4.2

Hur kritiken genomfördes

Först utfördes en inläsning på förhandsversionen av ByggaF för att kunna genomföra de andra
delmålen i rapporten. Under inläsningen dök det upp oklarheter angående ByggaF. De oklarheterna
blev senare kritik som listades ner i ett dokument som gavs till fuktsäkerhetsansvarige division väst
Peab. Dokumentet användes senare som ett av underlagen vid det sista ByggaF-mötet innan den
slutgiltiga utgåvan fastslogs.

3.5 Erfarenhetsåterföring
3.5.1

Anledning till erfarenhetsåterföring

Peab har valt i flera projekt att arbeta med fuktsäkerhetsarbete enligt fuktsäkerhetsmetoden ByggaF.
För att utvecklas och bli bättre är det viktigt att erfarenhetsåterföringar genomförs för att i nästa
projekt kunna bedriva arbetet bättre.
3.5.2

Hur erfarenhetsåterföringen genomfördes

Erfarenhetsåterföringen genomfördes enbart för referensprojektet i Nödinge, Kv. Östra Ängarne,
eftersom referensprojektet i Karlstad, Kv. Vätten, blev försenat. Erfarenhetsåterföringens baserades
från resultatet av fältstudien. Alla brister och förslag till förbättringar listades i ett dokument och
överlämnades slutligen till Peab.
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4 Resultat
4.1 ByggaF-poster
4.1.1

Posterns utformning

Postern är utformad så att varje aktör i byggprocessen har ett flödesschema att följa och den är
anpassad för en generalentreprenad. Tanken är att en person som aldrig har använt sig av ByggaF
tidigare enkelt kan se hur fuktsäkerhetsarbetet ska utföras under projektet. Personen kan enkelt se
vilka dokument som ska upprättas och när de ska upprättas. Postern visar även vilka hjälpmedel i
form av t.ex. mallar som finns att tillgå. Postern anger kortfattat när ett arbetsmoment ska utföras
och fungerar därmed sammanfattningsvis som ett gantt-schema.
4.1.2

Postern

Bild 3. Poster över ByggaF

Postern är reviderad efter den slutgiltiga utgåvan av ByggaF. Större version av postern finns som
bilaga 2.
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4.2 Observation
Nedan följer en sammanfattning av resultatet från observationen. Protokollet som är det fullständiga
resultatet finns som bilaga, bilaga 1.
4.2.1

Förutsättningar för produktionen

Är en aktuell fuktsäkerhetsplan skriven?
Nej, vid montering av de två första husstommarna då observationen utfördes var inte den riktiga
fuktsäkerhetsplanen skriven. I det skedet användes istället en fuktsäkerhetsplan från ett tidigare
liknande projekt som enligt fuktsäkerhetsansvarige produktion var till 90 % lika med den riktiga
fuktsäkerhetsplanen som upprättades efter att observationen ägt rum.
Fuktsakkunnig är utsedd?
Nej, eftersom fuktsakkunnig ska utses i programskedet av byggherren i enlighet med ByggaF och
Peab bygger i egen regi samt bara har miljöbyggnad silver som mål har ingen sådan person utsetts.
Fuktsakkunnig har kompetensen som ByggaF kräver?
--Fuktsäkerhetsansvarige produktion är utsedd?
Ja, platschef för projektet.
Fuktsäkerhetsansvarige produktion har kompetensen som ByggaF kräver?
Ja, fuktsäkerhetsansvarig produktion har genomgått kurs för att bli diplomerad fuktsäkerhetsansvarig
produktion.
Fuktsakkunnig och projektör informerar huvudentreprenören om resultatet från
fuktsäkerhetsprojekteringen?
Nej, eftersom Peab bygger i egen regi, projektörerna är underentreprenörer och Peab har stor
erfarenhet vad gäller att bygga hus av typen Vänern så har det utvecklat sig till att informationen om
fuktsäkerhet sker åt andra hållet. Peab informerade projektörerna om förbättringar som måste göras
ur fuktsäkerhetssynpunkt med hjälp av hantverkarna.
Fuktsakkunnig informerar fuktsäkerhetsansvarig produktion om fuktsäkerhetskraven, uppföljning
och lösningar?
Nej, ingen fuktsakkunnig är utsedd så inget sådant möte kan eller har ägt rum.
Fuktsäkerhetsansvarig produktion har blivit tilldelad skriftlig dokumentation angående
identifierade kritiska moment, konstruktioner och installationer?
Nej, ingen sådan dokumentation har tilldelats Jacob Jansson, fuktsäkerhetsansvarig produktion.
Fuktsäkerhetsansvarig produktion identifierar fuktrisker i produktionen?
Ja, kritiska fuktrisker som bl.a. regniga monteringsdagar och dålig materialhantering är identifierade.
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4.2.2

Arbetsberedning

Eftersom hantverkarna som reser husstommen i projektet kv. Östra Ängarne har stor erfarenhet av
att resa hus av typen Vänern så sker inte längre någon arbetsberedning. En arbetsberedning skedde
för det första projektet med hustypen Vänern. Nu sker en erfarenhetsåterföring mellan varje etapp
som arbetsledningen delger hantverkarna i löpande form.
4.2.3

Arbetsplatsförhållande

Väderförutsättningar under dagen?
Under dagen då stommen monterades färdig till tätt hus var vädret soligt utan nederbörd så några
särskilda åtgärder var inte aktuella.
Väderomslag under dagen?
Nej det skedde inget väderomslag så några särskilda åtgärder var inte aktuella. Vid montage under
en tidigare etapp drabbades projektet av nederbörd vilket ledde till att vissa åtgärder behövde
vidtas. En uttorkningsprocess startades med fläktar och avfuktare samt SP(Sveriges tekniska
forskningsinstitut) anlitades för att utföra mätningar och kontroller av utsatt material.
Byggklimatet justerades med hjälp av golvvärme i betongplatta under byggtiden?
Ja, golvvärmen slogs på två dagar efter att stommen monterats.
4.2.4

Mottagning

Levererades material samma dag som montering?
Ja, stomdelar levererades samma dag som husstommemonteringen. Kompletteringsmaterial för hela
projektet levererades på samma gång och lagrades under byggtiden.
Levererades material med oskadat emballage?
Ja, materialet levererades med till synes oskadat emballage.
Uppfyllde levererat material kraven för fuktkvoter?
Ingen fuktkvotsmätning utfördes på mottaget material. Stickprov kunde förekomma men var inte
något som utfördes regelbundet. Ansvaret för att materialet höll uppsatta krav lämnades till Derome.
Kontrollerades materialet för mikrobiell påväxt vid mottagningen?
Nej, ingen specifik kontroll av mottaget material utfördes. Enligt arbetsledare var detta inte möjligt
att genomföra eftersom det inte fanns möjlighet att det skulle kunna hinnas med. Istället skedde en
fortlöpande kontroll där hantverkarna själva var observanta vad gäller mikrobiell påväxt på material.
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4.2.5

Lagring

Förvarades trämaterial högst en vecka utomhus och under presenning?
Ja, trämaterialet förvarades högst en vecka utomhus och väderskyddades. Sedan förvarades
invändiga trämaterial inomhus i stor utsträckning.

Bild 4. Invändigt material på upplag inomhus.

4.2.6

Bild 5. Väl emballerat material vid mottganing.

Betong

Utfördes betongmätningar enligt angivelser vid WC:s ytterhörn och med avslagen golvvärme?
Ja, RBK-mätning skedde i betongplattan vid WCs ytterhörn. Golvvärmen var avslagen minst två dagar
innan mätningen.
Gummades allt trä och gipspapp innan avjämningsmassor lades på?
Denna punkt var inte möjligt att kontrollera då detta moment inte var aktuellt vid observationen.
4.2.7

Inbyggnad av trä, gips, skivmaterial och mineralull.

Utfördes fuktkvotsmätning på trämaterial innan inbyggning?
Nej, ingen särskild fuktkvotsmätning utfördes. Enligt arbetsledare kunde stickprov utföras om det
ansågs att det fanns risk för höga fuktkvoter. Fuktsäkerhetsansvarige produktion menade att
fuktkvotskraven för inbyggnad av material var så höga så om fuktkvoten är högre än den så syns det
väl visuellt.
Kontrollerades material mot mikrobiell påväxt?
Ja, hantverkarna ansvarade för att okulärt kontrollera material innan inbyggnad för att minimera
byggfukt. Enligt fuktsäkerhetsplan ska tester utföras vid osäkerhet men detta var aldrig aktuellt. Inget
material behövde heller bytas ut.
4.2.8

Lufttäthet

Utfördes provtryckning i husen?
Ja, Peab byggservice ansvarar för att utföra provtryckningar i alla hus.
Granskas de projekterade handlingarna av fuktsäkerhetsansvarige produktion för att hitta
lösningar för genomföringar i tätskiktet.
Nej, något specifik granskning av handlingarna utförs inte. Om något upptäcks så informeras Derome
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om detta för att kunna förbättra utformningen av nästa hus. En slags erfarenhetsåterföring. Men
erfarenheten av att bygga hustypen Vänern är stor så lösningarna har med tiden blivit väl utförda
enligt fuktsäkerhetsansvarige produktion.
4.2.9

Planering för åtgärder och hantering av avvikelser

Under projektet uppstod ingen avvikelse från fuktsäkerhetsplan som krävde någon form av åtgärd.
De avvikelser från fuktsäkerhetsplanen som skedde handlade om kontroller som inte
utfördes/missades och kräver heller då inga speciella åtgärder.
4.2.10 Fuktronder och löpande redovisning till fuktsakkunnig
I projekten så är ingen fuktsakkunnig utsedd. Eftersom varje husstomme reses på en arbetsdag och
ett nytt hus reses en gång i veckan så utförs inga regelbundna fuktronder. Vid behov eller långvarigt
missgynnande väder var fuktronder aktuella enligt fuktsäkerhetsansvarige produktion men det
inträffade inte under observationen.
4.2.11 Dokumentinsamling efter avslutad produktion
Eftersom observationen inte ägde rum under slutfasen av produktionen så gick det inte att
kontrollera denna punkt.

4.3 Intervjustudie
4.3.1

Arbetsledning

Platschef Peab, 30 år:
Hur många år har du arbetat på Peab?
Har arbetat 3 år på Peab.
Känner du till den nya fuktstandarden ByggaF?
Ja.
Hur stor är din kunskap kring metoden ByggaF från skala 1-10 där 10 är hög kunskap?
9
Varifrån har du fått du fått den kunskapen?
En diplomerad utbildning till fuktsäkerhetsansvarig.
Är du medveten om allt ansvar som ByggaF ställer på dig som fuktsäkerhetsansvarig produktion?
Ja.
Informerar du snickarna om fuktsäkerhetsplanen?
Nej, utan det används en fortlöpande allmän diskussion kring fuktsäkerhet istället.
Tycker du att det finns bra underlag framtagna i projekteringsfasen för dig att bedriva
fuktsäkerhetsarbete i produktionen?
Nej, väldigt undermåligt.
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(För fuktsäkerhetsansvarig produktion)Hur enkelt tycker du det är att fylla i fuktsäkerhetsplanen
från skala 1-10 där 10 är hög?
6, för att fylla i en fuktsäkerhetsplan som verkligen blir bra krävs stor kunskap och erfarenhet om fukt
generellt.
Hur ser du på fuktsäkerhetsarbetet i produktionen generellt?
Fuktsäkerhetsarbetet i projektet Kv. Östra Ängarne fungerar bra. Har en bra intränad metod som vi
vet fungerar bra eftersom vi har stor erfarenhet om den här typen av projekt.
Hur högt prioriterar du fuktsäkerhetsarbetet från skala 1-10 där 10 är högt?
9, ekonomin är viktigast sedan kommer arbetsmiljö. Men ekonomin hänger ihop med fuktsäkerhet
eftersom det blir stora kostnader att åtgärda eventuella fuktskador samt skadar ryktet. Så
fuktsäkerhetsarbetet prioriteras högt.
Om svaret på föregående fråga var lågt, varför prioriterar du inte fuktsäkerhetsarbete högre?
---Hur högt upplever du att ledningen över dig prioriterar fuktsäkerhetsarbete från skala 1-10 där 10
är högst?
7, Ledningen prioriterar också ekonomi högst som hänger ihop med bra fuktsäkerhetsarbete. Även
om inte ledningen trycker stenhårt på just fuktsäkerheten så trycker de hårt på ekonomin vilket
resulterar i samma sak.
Om svaren på fråga 16 och 14 är låga, finns det då en koppling? Prioriterar du fuktsäkerhetsarbete
lägre därför att du upplever att ledningen över dig prioriterar fuktsäkerhetsarbete lägre?
---Finns det något du skulle vilja förändra i fuktsäkerhetsarbetet, om ja, vad?
Ja, öka allmänna engagemanget och kunskapen kring fuktsäkerhet.
Finns det något du vill tillägga om fuktsäkerhetsarbete i produktionen som denna intervju inte
innefattat?
--Arbetsledare Peab, 34 år:
Hur många år har du arbetat på Peab?
Har arbetat på Peab i 2 år.
Känner du till den nya fuktstandarden ByggaF?
Ja
Hur stor är din kunskap kring metoden ByggaF från skala 1-10 där 10 är hög kunskap?
2
Varifrån har du fått du fått den kunskapen?
Har hört talas om ByggaF.
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Hur enkelt tycker du det är att tillämpa fuktsäkerhetsplanen från skala 1-10 där 10 är hög?
Enkel till projektet Östra Ängarne eftersom vi har så stor erfarenhet vad gäller den här typen av
projekt.
Känner du till de åtgärder ni ska utföra vid eventuella avvikelser från fuktsäkerhetsplanen?
Nej.
Hur ser du på fuktsäkerhetsarbetet i produktionen generellt?
Bra, alla vet med hjälp av sin erfarenhet vad som krävs för ett fuktsäkert arbete.
Hur högt prioriterar du fuktsäkerhetsarbetet från skala 1-10 där 10 är högt?
10
Om svaret på föregående fråga var lågt, varför prioriterar du inte fuktsäkerhetsarbete högre?
---Hur högt upplever du att ledningen över dig prioriterar fuktsäkerhetsarbete från skala 1-10 där 10
är högst?
10, stöd finns om man frågar.
Om svaren på fråga 16 och 14 är låga, finns det då en koppling? Prioriterar du fuktsäkerhetsarbete
lägre än 10 därför att du upplever att ledningen över dig prioriterar fuktsäkerhetsarbete lägre än
10?
---Finns det något du skulle vilja förändra i fuktsäkerhetsarbetet, om ja, vad?
En enklare plan för egenkontroller som man kan använda snabbt och smidigt.
Finns det något du vill tillägga om fuktsäkerhetsarbete i produktionen som denna intervju inte
innefattat?
---4.3.2

Hantverkare

Snickare och egen företagare (UE till Peab), 31 år:
Känner du till den nya fuktstandarden ByggaF?
Nej
Känner du till fuktsäkerhetsplanen för detta projekt och om ja, hur stor kännedom har du om den
från skala 1-10 där 10 är hög?
1
Har du blivit tilldelad ett speciellt ansvar i fuktsäkerhetsarbetet, om ja, vad?
Nej
Hur ser du på fuktsäkerhetsarbetet i produktionen generellt?
Tycker det är viktigt. Bra fuktsäkerhetsarbete leder till bra ekonomi och rykte.
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Hur högt prioriterar du fuktsäkerhetsarbetet från skala 1-10 där 10 är högt?
7.
Om svaret på föregående fråga var lågt, varför prioriterar du inte fuktsäkerhetsarbetet högre?
När man jobbar som UE lämnas mycket av ansvaret över till Peab, huvudentreprenören.
Hur högt upplever du att ledningen över dig prioriterar fuktsäkerhetsarbetet från skala 1-10 där 10
är högt?
8.
Finns det något du vill tillägga om fuktsäkerhetsarbete i produktionen som denna intervju inte
innefattat?
----

4.4 Kritik till ByggaF
Oklarheter eller kritik mot den preliminära versionen av ByggaF:
1. I kapitlet 2.2 nämns det att en tidig riskanalys ska göras av fuktsakkunnig i programskedet.
När riskanalysen görs är det oklart om dokumentet "riskinventering i tidiga skeden" ska
användas, om det ska användas ett annat dokument eller om det helt enkelt ska göras för
hand. Det är bra om det tydligt framgår om det finns hjälpmedel och vad
hjälpmedlet(dokumentet) exakt heter. Rubriken ”riskinventering” kan vara mer lämplig att
använda sig av än ”riskanalys” om fallet skulle vara så att dokumentet ”riskinventering i
tidiga skeden” ska användas.
2. I kapitel 3.1.4(systemhandling) ska återigen en riskanalys utföras fast denna gång av
projektörer. I väghandledningen nämns det att man ska använda sig av checklista och mall
för tidig riskanalys. Då är det även här lite oklart vilket dokument man ska använda sig av, om
det är "riskinventering i tidiga skeden" eller något annat dokument. Även här kan det kanske
vara mer lämpligt att använda sig av rubriken "riskinventering" istället för "riskanalys" så inte
begrepp blandas ihop med varandra. Eller åtminstone försöka koppla ihop rubriknamn med
dokumentnamn.
3. I kapitlet 3.1.6. står det att varje aktör ska följa rutinen för fuktsäkerhetsprojektering och att
den rutinen finns under detaljprojekteringskapitlet. Då bör det förklaras om tanken är att
projektörerna i systemskedet skall beta av rutinerna som står mellan kapitlen 3.3.3.1 - 3.3.3.6
i exakt samma omfattning som projektörerna för detaljprojekteringen eller inte. Eller ska den
ske i en annan omfattning? Eller ska det egentligen ske överhuvudtaget? För om rutinerna i
kapitlen 3.3.3.1 – 3.3.3.6 ska följas så står det att riskanalys ska göras där också. En
”riskanalys” eller ”riskinventering” görs ju redan i början av systemskedet.
4. Systemskedet bör man nog rent generellt ta sig en extra koll över, göra den ännu lite mer
tydlig med saker i rätt ordning och rätt omfattning. Bättre att förklara momenten för tydligt
än tvärtom.
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5. I kapitlet 3.3.1 står det att man ska börja detaljprojekteringen med ett möte mellan
fuktsakkunnig och projektörer. Ett sådant möte ägde rum i början av systemskedet. Så då
förutsätter ByggaF att det är helt olika projektörer som projekterar fram systemhandlingar
kontra detaljhandlingar. Kanske borde det i texten om mötet i detaljprojekteringen framgå
lite med mer tydligt vad som gäller, t.ex. kan det skrivas i texten: "Om andra projektörer är
inblandade i detaljprojekteringen som inte var inblandade i systemhandlingarna DÅ ska ett
nytt möte äga rum mellan dessa och fuktsakkunnig där det informeras om byggherrens
fuktsäkerhetskrav o.s.v.". För annars körs det dubbla möten med samma människor om
samma sak.
6. I kapitlet 3.3.3.6. ska man för tredje gången göra en riskanalys. Det står att checklista och
mall för fuktsäkerhetsprojektering och riskanalys ska användas. Då är det lite oklart vilket
dokument som menas. Om det kanske är dokumentet ”fuktsäkerhetsprojektering med
riskvärdering” som menas eller inte.
7. I både systemskedet och detaljskedet så utses en fuktsäkerhetsansvarig projektör efter
uppstartsmötena mellan projektör och fuktsakkunnig. Då är det lite oklart vem som befinner
sig på de mötena. Det borde väl vara just fuktsäkerhetsansvarig projektör. Ett förslag är att få
in momentet med att utse fuktsäkerhetsansvarig projektör före mötena äger rum.
8. Det står även att fuktsäkerhetsansvarig projektör ansvarar för utförandet av riskanalys.
Sedan står det under rubriken ”riskanalys” att projektledare är ansvarig för riskanalys. Det
blir ju lite motsägelsefullt om nu inte projektledare och fuktsäkerhetsansvarig projektör
menas vara samma person. Det borde förklaras lite tydligare. Begrepp och titlar borde
användas mer konsekvent lika genom hela ByggaF så man inte rör till det.
9. I början av produktionsskedet ska det hållas möten mellan fuktsakkunnig, projektör,
entreprenör och leverantör där det informeras om projekteringen och för uppföljning. Men
ByggaF verkar dela upp det mötet i två. Ett möte med totalentreprenör enbart och sedan ett
möte med de andra(entreprenörer, leverantörer). Då är det lite oklart med ByggaF:s syfte att
köra två olika möten. Det borde förklaras mer noggrant.
10. Även i produktionsskedet utses ansvarig för fuktsäkerheten för varje entreprenör först efter
uppstartsmötet. Denne borde utses innan mötet.
11. En generell kritik för ByggaF är att väldigt många ord som "uppskatta", "granska", "beskriva",
"kontrollera" används. De orden borde när de används samtidigt refereras till någon metod
eller protokoll som ligger bifogat eller liknande. Sedan finns det en hel del att kolla över vad
gäller meningsuppbyggnad, rättstavning och grammatik. Sedan känns texterna generellt lite
tunna. Bättre att förklara allt för tydligt än tvärtom och förklara vad som händer och varför
det händer under varje rubrik.
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12. En annan generell kritik till ByggaF är att den kan vara svår att tillämpa vid vissa typer av
entreprenadformer och projekttyper. Den kan vara enkel att tillämpa vid en
generalentreprenad där alla bygghandlingar görs klart innan byggstart. I många
totalentreprenader så släpar bygghandlingarna efter och det drabbar ju även
fuktsäkerhetsarbetet om man ska följa ByggaF metoden. Kanske borde det kollas över en
lösning för den typen av entreprenad då inte allt sker enligt ”skolboks-modellen”.

4.5 Erfarenhetsåterföring
Erfarenhetsåterföringen finns som bilaga, bilaga 3.

5 Analys
5.1 Observation
5.1.1

Komplikationer kring miljöbyggnad silver certifiering

En direkt brist i fuktsäkerhetsarbetet för produktionen är att en riktig korrekt fuktsäkerhetsplan inte
finns upprättad till byggstart utan upprättas i ett senare skede. Skälet till att det kan mycket möjligt
vara den miljöbyggnad silver certifieringen som Peab eftersträvar till kv. Östra Ängarne.
Miljöbyggnad silver certifiering kräver ingen fuktsäkerhetsplan eller ett så utbrett
fuktsäkerhetsarbete alls i produktionsfasen. Risken är att viktiga dokument som att t.ex. ha en
fuktsäkerhetsplan klar till byggstart blir ett nedprioriterat arbete.
Ett annat problem som kan uppstå tack vare den miljöbyggnad silver certifiering som Peab
eftersträvar är att det inte krävs att byggherren ska utse en fuktsakkunnig. Det kan bli otydligheter
med vem dokumenten från fuktsäkerhetsarbetet i produktionen ska redovisas för.
5.1.2

Komplikationer kring entreprenad- och projektform

Entreprenadformen tillsammans med projektformen verkar även den utgöra ett problem eller en
komplikation för att kunna bedriva fuktsäkerhetsarbete korrekt enligt ByggaF. Peab bygger i egen
regi och projektet innefattar prefabricerade hus. Samarbetet mellan totalentreprenadens projektör
och produktionen blir aningen bakvänd. Företaget som tillverkar den prefabricerade hustypen
Vänern, Derome, gör en projektering och produkt som sedan säljs till Peab. Peab och Derome har tät
kontakt angående konstruktionslösningar etc. men mycket av kommunikationen vad gäller fuktsäkra
lösningar kommer från hantverkarna själva som meddelar sina erfarenheter från tidigare liknande
etapper. Enligt ByggaF ska projekteringen informera produktionen om resultatet från
fuktsäkerhetsprojekteringen men istället blir det att Peab informerar Derome om vad som måste
förbättras inför varje etapp.
Det är förmodligen av den anledningen som fuktsäkerhetsansvarige produktion inte har blivit
tilldelad skriftlig dokumentation från projekteringen angående identifierade kritisk moment,
konstruktioner och installationer. De identifierade kritiska momenten, konstruktioner och
installationer kommer helt enkelt från hantverkarna själva odokumenterat.
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5.1.3

Arbetsberedning

Ingen arbetsberedning hålls innan byggstart. Det behöver inte vara en brist ur fuktsäkerhetsynpunkt
eftersom samma hantverkare som är med och monterar husstommarna i projektet kv. Östra Ängarne
har rest 20-25 hus av typen Vänern tidigare. Nu kommunicerades de ändringar som skett för
arbetsmomenten i en mer fortlöpande form till hantverkarna istället för en arbetsberedning. Men
om en komplikation skulle uppstå med ett arbetsmoment så hade Peabs arbete med den
komplikationen blivit lättare om det kunde hävdas att en arbetsberedning ägt rum innan varje enskilt
projekt, etapp. Även om inte en arbetsberedning behövs kan det var viktigt att hålla en ändå av
formella skäl.
Om det i framtiden ska startas likartade projekt som det i Nödinge så är det bra om en
arbetsberedning hålls och att det då medverkar människor som har varit inblandade i kv. Östra
Ängarne och som därmed kan delge sig av sina erfarenheter.
5.1.4

Materialhantering

Det enda negativa angående mottagning av material var att ingen fuktkvotsmätning eller kontroll för
mikrobiell påväxt utfördes vid leverans. Det kan bli ett problem för Peab om det i ett senare skede
visar sig att materialet är fuktskadat och att leverantören samtidigt hävdar att materialet var torrt
och friskt när det levererades. Då blir det en ansvarskonflikt som lätt skulle kunna ha undvikits om
det hade utförts en fuktkvotsmätning eller okulär kontroll vid leverans.
Det var mer eller mindre inget material som lagrades utomhus längre än en dag. Det enda som
lagrades utomhus längre var utvändig komplettering som t.ex. husknutar, vindskivor, fönsterfoder.
Den utvändiga kompletteringen var färdigmålad och ska därmed klara av utomhusklimat bra om de
ligger på upplag med en presenning över sig eller emballage runt sig.
Det utfördes heller ingen fuktkvotsmätning vid inbyggnad av material utan fuktsäkerhetsansvarige
produktion menade att det inte behövdes. Det skulle tydligen synas väl för ögat om fuktkvoten var
högre än högst tillåtna fuktkvot. Produktionen missar där en stor poäng med fuktkvotsmätning. Om
fuktskador i efterhand uppstår så är det fördelaktigt om dokument finns som stärker att
fuktkvotsmätning utförts. På så vis kan det hävdas att materialet var torrt före inbyggnad och att
Peab inte gjort fel i det arbetsmomentet genom att byggt in stor mängd byggfukt.
5.1.5

Dokumenthantering

Dokumenthanteringen var bristfällig i utförandefasen. Mallar, fuktrondsprotokoll etc. används inte i
lika stor utsträckning som det krävs för att säkerställa kvaliteten ur fuktsäkerhetssynpunkt. För att
garantera kvaliteten på produkten så måste ledningen över produktionen ha dessa dokument
fullständiga. Dokumentationen är deras enda garanti för att jobbet har blivit korrekt utfört inför kund
och myndigheter. Utan ordentlig korrekt utförd dokumentation så kan inte Peab kvalitetsgarantera
sin produkt.
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5.2 Intervjustudie
5.2.1

Kännedom och medvetenhet om fuktsäkerhetsarbete enligt ByggaF

Kunskapen är relativt hög om ByggaF hos fuktsäkerhetsansvarig produktion tillika platschef på
projektet Kv. Östra Ängarne. Samtidigt som resten av de intervjuade har en låg kunskap eller ingen
kunskap alls. Anledningen till det är antagligen att platschefen har fått en diplomerad utbildning för
att kunna vara fuktsäkerhetsansvarige produktionen och därmed ska denne ha hög kunskap om
ByggaF. Den utbildningen har inte övrig personal erhållit. För att få upp nivån med arbetet enligt
metoden ByggaF så borde åtminstone alla tjänstemän ha en diplomerad utbildning. Peab har som
mål att alla tjänstemän inom en snar framtid ska ha en diplomerad utbildning om ByggaF.
Fuktsäkerhetsansvarig i produktion är fullt medveten om vad ByggaF ställer för krav på
fuktsäkerhetsarbetet i ByggaF men utför ändå inte arbetet helt enligt standarden. Förklaringen till ett
sämre arbete i produktionen kan vara precis den samma som togs upp under analys för
observationen, nämligen certifieringen miljöbyggnad silver. Fuktsäkerhetsarbetet ramlar ner i
prioriteringen.
Peab har en vision att utföra sina projekt med hjälp av fuktsäkerhetsstandarden ByggaF genom hela
byggprocessen, men helt tydligt trycker inte ledningen över produktionen nog hårt på att arbetet ska
utföras. Trycker ledningen hårdare på detta och ständigt efterfrågar material finns en större chans
att de märker utifall ett kvalitetsledningssystem som ByggaF inte fungerar med
dokumentationshantering etc., något som bör ligga i deras intresse för att kunna åtgärda det.
Kvalitetsledningssystemens funktion är att garantera att arbetet har utförts korrekt.
5.2.2

Tillämpning av ByggaF och fuktsäkerhetsplan

Innan den riktiga fuktsäkerhetsplanen upprättades så användes en annan från ett liknande tidigare
projekt. Erfarenheten hos hantverkarna ansågs vara stor vad gäller att bygga hustypen Vänern vilket
resulterade i en hög fuktsäkerhet enligt arbetsledningen.
Fuktsäkerhetsansvarige produktion har inget större stöd från projektör för att upprätta
fuktsäkerhetsplan eftersom underlagen från projekteringsfasen är undermåliga. Heller inget möte
hölls mellan projektering och produktion där resultatet från projekteringen delgavs produktionen.
Fuktsäkerhetsansvarige produktion tror fuktsäkerhetsplanen kan vara svår att upprätta eftersom den
kräver stor kunskap och erfarenhet om fukt generellt. Fuktsäkerhetsansvarig produktion menar då
att fuktsäkerhetsplanen kan upprättas snabbt och enkelt om ingen stor kunskap om fukt finns, men
den kan även om stor fuktkompetens finns utföras väldigt noggrant. ByggaF säger inte så mycket om
vad som ska stå i fuktsäkerhetsplanen utan den ska uppfylla lägsta samhällskrav om inga ytterligare
restriktioner finns från byggherren. Fuktsäkerhetsplaner kan därför ha olika ambitionsnivåer utan på
något vis vara fel utförda.
Fuktsäkerhetsplanen är relativt enkel att tillämpa anser arbetsledare eftersom erfarenheten är stor
vad gäller att bygga hus av typen Vänern. Arbetsledaren har dock ingen kännedom om hur eventuella
avvikelser från fuktsäkerhetsplanen ska hanteras och de åtgärder som ska utföras. Det kan bero på
att arbetsledaren inte har en diplomerad utbildning i ByggaF. Hantverkaren hade ingen kännedom
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om fuktsäkerhetsplanen alls vilket säkerligen beror på att arbetsledningen inte kommunicerat ut den
till honom.
5.2.3

Prioriterandet av ByggaF och fuktsäkerhetsarbete generellt

Fuktsäkerhetsarbetet i projektet Kv. Östra Ängarne fungerar trots allt bra tycker arbetsledningen och
hantverkaren. De anser att de har en väl intränad metod som förbättras hela tiden. Att de tycker
fuktsäkerhetsarbetet fungerar bra trots brister i dokumentationen kan bero på att de inte är
medvetna om värdet i en komplett fuktsäkerhetsdokumentation. Ledningen över produktionen har
uppenbarligen inte informerat produktionen nog väl varför det är viktigt. Det är viktigt för
kvalitetssäkring och därmed ha ryggen fri om fuktskador skulle uppstå.
Fuktsäkerhetsarbetet prioriteras högt enligt fuktsäkerhetsansvarige produktion eftersom det hänger
ihop så starkt med ekonomin som oftast är en av de viktigaste aspekterna för en entreprenad. Att
göra rätt för sig först i efterhand vad gäller fuktsäkerhet blir en enorm kostnad. Ledningen över
produktionen trycker inte just på fuktsäkerheten men trycker hårt på ekonomin som betyder mer
eller mindre samma sak enligt fuktsäkerhetsansvarige produktion. Arbetsledaren anser också att
fuktsäkerhetsarbetet prioriteras högt och att det sköts bra eftersom alla deltagare i projektet vet vad
som krävs av var och en för att skapa ett fuktsäkert hus. Arbetsledare anser att det finns bra stöd
från ledningen att bedriva fuktsäkerhetsarbete och att det finns resurser att begära om så behövs.
Trots det verkar ledningen över produktionen inte ha det engagemang som krävs kring
fuktsäkerhetsarbete för att produktionen ska känna att det är viktigt med en korrekt utförd
dokumentation. Det måste finnas ett tryck på produktion för att de dokument och extra
arbetsmoment utförs korrekt enligt ByggaF.
Hantverkare anser att fuktsäkerhetsarbete är viktigt och prioriterar det högt och uppfattar det även
som att arbetsledningen gör det. För egen del tycker han det är viktigt eftersom det leder till att
snickarfirman behåller gott rykte samt ekonomi. Men hantverkaren anser samtidigt att det största
ansvaret ligger på Peabs axlar eftersom snickarfirman är underentreprenör. Att underentreprenören
lägger ifrån sig ansvaret med fuktsäkerhetsarbetet kan vara ett identifierat problem för Peab.
Eftersom underentreprenören gör allt hantverk och reser stommen tar Peab en stor risk när de tar
allt ansvar för det praktiska utförandet.
Fuktsäkerhetsansvarig produktion på projektet Kv. Östra Ängarne skulle gärna se ett generellt större
engagemang runt fuktsäkerhetsarbete samt öka kunskapen om fukt rent teoretiskt. Arbetsledare
skulle förövrigt vilja se en enklare egenkontrollplan som snabbt och smidigt kan användas.
Arbetsledningen vill att allt arbete ska gå så enkelt och snabbt som möjligt för att få
fuktsäkerhetsarbetet att bli effektivare.
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5.3 Poster
5.3.1

Posterns möjliga användningsområden idag

Posterns främsta funktion är att hjälpa varje aktör med fuktsäkerhetsarbetet enligt ByggaF. Den visar
på ett överskådligt sätt vad alla aktörer har för ansvar d.v.s. vad som ska göras och när det ska
utföras. Den visar även vilka hjälpmedel som finns att tillgå. Tanken är att alla aktörer ska ha tillgång
till postern för att snabbt och enkelt se vad deras ansvar är i fuktsäkerhetsarbetet enligt ByggaF.
Ett problem idag är allt pappersarbete som byggprojekten idag innefattar som gör det svårt för
aktörerna att veta och komma ihåg allt som ska utföras. En poster som sammanfattar ByggaF
överskådligt underlättar det administrativa arbetet och leder troligtvis till att aktörerna tycker det blir
lite mindre besvärligt med fuktsäkerhetsarbete.
Tyvärr så kan postern precis som ByggaF generellt vara lite svårare att tillämpa vid andra
entreprenadformer än generalentreprenad.
5.3.2

Posterns möjliga användningsområden i framtiden

Postern har stora utvecklingsmöjligheter. För att underlätta fuktsäkerhetsarbetet enligt ByggaF så
kan postern i framtiden även finnas tillgänglig elektroniskt i Peabs intranät. Med en elektronisk
poster så finns möjligheter att lägga in länkar. T.ex. kan alla de förslag till checklistor och mallar som
finns i ByggaF ligga länkade i den elektroniska postern. Det blir då troligtvis mer smidigt och enkelt
för arbetsledningen att arbete enligt ByggaF. Allt faller sig mer naturligt och informationsutbytet
mellan aktörerna kan då om så önskas ske direkt elektroniskt.

6 Utvärdering
6.1 Observation och intervjustudie
När det blev klart att examensarbetet skulle kretsa kring ByggaF och hur den fungerar i verkligheten
bestämdes det att en observation skulle svara bäst på den frågan. En intervjustudie är också en
relevant metod för att få inblick i hur människorna som är inblandade i fuktsäkerhetsarbetet i
projektet såg på ByggaF och fuktsäkerhetsarbete generellt. I efterhand kan det fastställas att
metoderna var rätt valda men projektet som den utfördes på, referensprojektet Kv. Östra Ängarne,
inte var helt optimalt. Dels så var hantverkarna inte Peabs egna vilket var synd då det hade vart
intressant att göra en erfarenhetsåterföring utifrån vad Peabs hantverkare utfört. Dessutom var
referensprojektet ute efter en miljöbyggnad silver klassificering och den kräver endast
fuktsäkerhetsarbete enligt ByggaF i projekteringsfasen. I övriga byggskeden var det bara en vision
från Peab att det skulle utföras enligt ByggaF, som del av en helhetsvision att alla projekt ska utföras
enligt standarden.
Men referensprojektet kan också ha varit helt optimalt, för fungerar fuktsäkerhetsarbetet väl enligt
ByggaF i ett projekt där inte ByggaF är ett måste för certifieringen så kan det antas att det fungerar
väl även i andra projekt.
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Hade projektet i Karlstad, kv. Vätten, blivit genomfört så hade en jämförelse mellan Nödinge och
Karlstad varit möjlig. Det hade kunnat visa på skillnader mellan projekt vad gäller attityder om
fuktsäkerhetsarbete enligt ByggaF.

6.2 ByggaF Poster
Under inläsningen av ByggaF så uppstod det direkt tankar om hur otydligt formulerad den var. En idé
om att inte bara läsa in ByggaF utan också göra en poster som förklarar den på ett lite enklare och
mer överskådligt sätt. Ingen sådan poster fanns sedan tidigare och det skulle med hjälp av den bli
enklare att tillämpa ByggaF för alla aktörer. Postern blev lite klurig att göra eftersom det var en del
saker ur ByggaF som var oklart men den bollades fram och tillbaka med fuktsäkerhetsansvarig för
Peab division väst för att få en bra slutprodukt.

6.3 Kritik till ByggaF
Eftersom den preliminära ByggaF uppfattades som aningen otydlig och oklar vid inläsningsfasen
diskuterades det med fuktsäkerhetsansvarig Peab division väst. Denne tyckte då det skulle vara bra
om den kritik som uppstår vid inläsningen listades i ett dokument. Eftersom uppgiften dök upp med
kort varsel precis innan det möte som skulle handla om den slutgiltiga versionen av ByggaF blev
kritiken inte så genomarbetad. Största fokus låg på observation, intervjustudie, poster och
erfarenhetsåterföring i detta examensarbete. Att lämna kritik till den preliminära ByggaF blev mer ett
sent påtänkt sidomål. Men sammanfattningsvis blev kritiken bra sammanställd och de mest
uppenbara oklarheterna som hittades listades.
Vissa delar av kritiken gav effekt och ändringar från den preliminära ByggaF till den slutgiltiga
utgåvan utfördes.

6.4 Erfarenhetsåterföring
Erfarenhetsåterföringen var det viktigaste i det här examensarbetet. Det som var synd med
examensarbetet var att det bara kunde använda 1 av 2 tänkte referensprojekt till observationen och
intervjuerna. Då hade det projekten kunnat jämföras med varandra och se deras olikheter och
likheter och om det då finns gemensamma nämnare. Trots det blev erfarenhetsåterföringen bra.

7 Slutsats
Sett till den observation och intervjustudien som utfördes så kan det konstateras att
fuktsäkerhetsarbetet enligt ByggaF inte fungerade och tillämpades särskilt väl i utförandefasen för
referensprojektet kv. Östra Ängarne. Framförallt brister det i kommunikationen och överlämnande
av fuktsäkerhetsdokument från projektering till produktionen samt upprättande av dokument som
t.ex. fuktsäkerhetsplan, fuktrondsprotokoll etc. av fuktsäkerhetsarbetet i produktionen.
Enligt intervjustudien är medvetenheten om det viktiga med fuktsäkerhetsarbete stor men det finns
undermåligt med kunskap kring metoden ByggaF. Den enda som har tillräcklig kunskap om ByggaF är
fuktsäkerhetsansvarige produktion tillika platschef. Alla som deltog i intervjun är eniga om
betydelsen och det viktiga i att bygga rätt från början vad gäller fuktsäkerhet. Det är medvetenheten
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som brister om de metoder som ska användas för att säkerhetsställa och garantera fuktsäkerheten i
produktionen
Identifierade orsaker till att inte arbetet med ByggaF fungerar fullt ut är bristande attityd och låg
kunskap om ByggaF samt för lite tryck från ledningen över produktionen om att fuktsäkerhetsarbete
är viktigt. Om Peab har valt att använda sig av ByggaF måste produktionen även utföra det, annars
kan inte Peab kvalitetssäkra produkten.

7.1 Hur arbetet med ByggaF kan bli bättre
7.1.1

Attityder

Acceptans
För att förbättra fuktsäkerhetsarbetet bör vissa förändringar gällande alla aktörers attityd ske. Både
hantverkare och arbetsledning är generellt medvetna om fuktsäkerhetsarbete som att t.ex. inte
bygga in fukt etc. Problemet är att aktörerna förlitar sig för mycket på att gamla byggmetoder
fungerar. Om ByggaF ska följas så räcker det inte att förlita sig på att gamla byggmetoder fungerar.
Numera är fuktsäkerhetsarbete lika mycket pappersarbete med kontroller och rapporteringar som
det är praktiskt arbete. Är de inblandade aktörerna inte överens och villiga om att utföra
pappersarbete faller hela arbetet med ByggaF. Det kan komma fungera och fortsatta utan fullskalig
dokumentation men för att minska fuktskadorna och få antalet att gå emot noll så måste den utföras
fullt ut. Byggbranschens aktörer bör fråga sig om de är beredda att acceptera en branschstandard
som ByggaF och göra de uppoffringar som krävs. För i slutändan handlar det om att kvalitetssäkra en
produkt och det borde alla aktörer vara intresserade av.
Ansvar
När ByggaF väl accepterats av alla aktörer handlar det om att vilja ta sitt ansvar oavsett vilken del av
byggprocessen. Vad ansvaret innebär skiljer sig självklart åt mellan de olika aktörerna. För
huvudentreprenören och arbetsledningen handlar det främst om att sköta direkta angivna
arbetsuppgifter, men också att se till att alla underentreprenörer har den kunskap och tillgång till
information som krävs för att bygga fuktsäkert. Underentreprenörerna har också ett ansvar i att
projektet blir fuktsäkert. Vid referensprojektet kv. Östra Ängarne fanns det brister gällande detta då
underentreprenören inte hade någon form av kunskap om ByggaF som metod eller
fuktsäkerhetsplanen. De förlitade sig till att Peab som huvudentreprenör skulle ansvara för
fuktsäkerheten trots att det enbart var underentreprenörer som utförde hantverket. Samtidigt
förlitade sig Peab som huvudentreprenör på att underentreprenören utförde ett gott arbete vad
gäller fuktsäkerheten. Problem som då kan uppstå är att vid en eventuellt fuktskada i ett senare
skede så kan olägenheter ske angående vem som ska bära ansvaret. Det hade kunna undvikits om
fuktsäkerhetsarbetet enligt ByggaF hade sköts bättre och all den tillhörande dokumentationen blivit
korrekt utförd. Samtidigt måste även underentreprenören ta sitt ansvar att se till den tillhandahåller
sig den informationen som krävs för att kvalitetssäkra sitt eget arbete.
Dokumenthantering
Att arbete enligt metoden ByggaF innebär att upprätta vissa dokument vid olika skeden i
byggprocessen. Dessa dokument bör upprättas och användas fullt ut. Vid referensprojektet kv. Östra
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Ängarne upplevdes det att inställningen till dessa dokument hade brister. Fuktsäkerhetsplanen som
är väldigt central i produktionen upprättades i ett senare skede först efter byggstart.
Hur arbetet med en fuktsäkerhetsplan bör gå till:
 Upprätta fuktsäkerhetsplanen i tid
Om fuktsäkerhetsplanen upprättas i tid finns större möjlighet att anpassa utformningen på
byggarbetsplatsen för att underlätta förvaring av material samt planera produktionen ur
fuktsäkerhetssynpunkt. Hantverkare får större möjlighet att utföra sitt arbete på ett korrekt sätt
då det redan innan byggstart finns information om hur vissa arbetsmoment ska genomföras.
 Upprätta fuktsäkerhetsplanen realistiskt
I och med att det är fuktsäkerhetsansvarige produktion som upprättar fuktsäkerhetsplanen finns
det stora möjligheter att anpassa den för projektet förutsatt att fuktkraven följs. Om den är mer
förankrad med verkligheten på byggarbetsplatsen kommer troligtvis användandet av den under
projektets gång öka. Det finns ingen anledning att ange arbetsmoment i fuktsäkerhetsplanen som
inte är tänkta att genomföras.
 Upprätta fuktsäkerhetsplanen av rätt anledning
Fuktsäkerhetsplanen bör upprättas för den som verkligen ska använda sig av den. Den ska inte
utformas för att den ”måste” finnas i projektpärmen, utan som hjälpmedel och stöd för de som
ska utföra och kvalitetssäkra arbetet i produktionen.
Mindre tillit på tidigare erfarenheter
Byggbranschen genomsyras av en tro om att enbart erfarenhet från tidigare projekt säkerställer
kvalitén, inklusive fuktsäkerheten. Erfarenhet bör självklart utnyttjas men som en
erfarenhetsåterföring. Att enbart förlita sig på erfarenheter och att inte följa de restriktioner ByggaF
anger innebär att man inte kvalitetssäkrar sin produkt. Om en eventuell fuktskada uppstår i senare
skede blir det då svårare för entreprenören att hävda ett väl utförande.
7.1.2

Öka medvetenheten och kunskapen om ByggaF

För att förbättra och underlätta fuktsäkerhetsarbetet bör kunskapen om ByggaF ökas i alla led. Bästa
resultat kan bara nås om alla, från platschef till underentreprenör, har hög kunskap och medvetenhet
om ByggaF. Ett förslag är att platschef/arbetsledare/fuktsäkerhetsansvarige produktion informerar
alla hantverkare och underentreprenörer angående fuktsäkerhetsarbetet innan byggstart likt den
information som ges idag angående arbetsmiljö. Enligt ByggaF ska en fuktsakkunnig utsedd från
byggherren hålla ett sådant möte men när ingen sådan finns utsedd bör mötet äga rum ändå.
Huvudentreprenören bör också ställa krav på underentreprenörer vid upphandling att de ska ha
nödvändig kunskap om ByggaF.
7.1.3

Feedback från ledning

För att kvalitetssäkra sina projekt ur fuktsäkerhetssynpunkt bör ledningen över produktionen
regelbundet kräva dokumentation från produktionen vad gäller fuktsäkerheten. Finns det någon från
ledningen över produktionen som regelbundet efterfrågar dokumentation ökar viljan att upprätta
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dessa. För annars så riskeras det att inte produktionen ser värdet i en väl utförd dokumentation av
fuktsäkerheten. En regelbunden efterfrågan av dokument bör ske mellan hantverkare och
arbetsledning, mellan arbetsledning och projektledning o.s.v. Det är också viktigt att de som
efterfrågar dokumentation alltid ger feedback för att ständigt sträva efter en utveckling.

Figur 5. Schema över feedback från ledning

Ofta så finns det från byggherrens sida en utsedd fuktsakkunnig som efterfrågar denna typ av
material. I Referensprojektet kv. Östra Ängarne fanns ingen fuktsakkunnig utsedd från byggherren
och med det heller ingen som efterfrågade fuktsäkerhetsdokument. Finns det en person från
ledningen över produktionen som efterfrågar dessa ändå, kommer de troligen att utföras oftare.

7.2 Varför examensarbetet bidrar till en hållbar utveckling?
Rapporten bidrar till hållbar utveckling ur ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter. Om
fuktsäkerhetsarbetet sker metodiskt enligt ByggaF minimeras risken till byggfel. Byggfel leder till
större materialåtgång, mer arbete vilket leder till att det kostar mer pengar och påverkar miljön
negativt.
Fuktskador kan ibland ta tid att upptäcka i olika byggnadsdelar. En byggnadsdel som varit fuktskadad
under en längre tid kan påverka de boendes ekonomi och hälsa. T.ex. så ökar en fuktskadad vägg sin
värmeledningsförmåga mot tidigare vilket bidrar till att husets vägg leder ut mer värme än tidigare.
Uppvärmning till hus kostar pengar och kan även påverka miljön negativt. I en fuktskadad vägg kan
mikrobiell påväxt utvecklas som kan påverka de boendes hälsa negativt.
ByggaF kan också bidra med en mer positiv arbetsmiljö. En standard gör att arbetet blir mer effektivt.
De som tillämpar den får mer grepp och blir mer kunniga om den för varje projekt och
fuktsäkerhetsarbete blir därmed en mindre arbetsbörda.

7.3 Förslag till framtida examensarbete
Vad gäller fuktsäkerhet generellt finns det hur mycket som helst att jobba med för framtida
examensarbetare. ByggaF är en relativt ny fuktsäkerhetsmetod och den är ännu ganska oklar om hur
man ska tillämpa den på bästa enklaste sätt. Hjälpa företag att bygga upp mallar för hur arbetet skall
gå till för alla deras olika projekt- och entreprenadformer hade förmodligen varit uppskattat från
byggbranschen.
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8 Tackord
Vi vill rikta ett tack till vår handledare på universitetet Malin Olin som har varit till hjälp med
feedback och vägledning samt Maria Frykblom på Peab bostad i Karlstad som möjliggjorde vårt
examensarbete. Vi vill även tacka Mathias Gunnarsson på Peab division väst för hjälp och diskussion
samt alla inblandade i projektet kv. Östra Ängarne i Nödinge.
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10 Bilagor
10.1 Bilaga 1: Protokoll
10.1.1 Förutsättningar för produktionen
Kontrollpunkt
Är en aktuellt
fuktsäkerhetsplan upprättad
för projektet?
Är fuktsakkunnig utsedd?
Fuktsakkunnig har
kompetensen som ByggaF
kräver?

Fuktsäkerhetsansvarig
produktion är utsedd?

Fuktsäkerhetsansvarig
produktion har kompetensen
som ByggaF kräver?

Vad säger ByggaF/fuktsäkerhetsplan?
En fuktsäkerhetsplan ska upprättas av
fuktsäkerhetsansvarig produktion. Den
beskriver vilka fuktsäkerhetsåtgärder och
kontrollerpunkter som identifierats.
Byggherren ska utse en fuktsakkunnig.

Kontrollerat
Ja

Uppfylls
Ja

Kommentar
Fuktsäkerhetsplanen var inte upprättad
innan projektet eller vid observationen.
Den upprättades vid ett senare tillfälle.

Ja

Nej

-Byggnadsteknisk utbildning.
-Kunskap om lagar och bestämmelser inom
området fuktsäkerhet.
-Goda kunskaper om fukt i material och
konstruktioner, konsekvenser av fukt,
fuktsäkerhetsprojektering,
fuktsäkerhetsåtgärder i byggprocessen och
kännedom om lämpliga hjälpmedel .
-Erfarenhet av projektering, produktion,
förvaltning och skadeutredning.
Varje aktör ska utse en person som är ansvarig
för att fuktsäkerhetsarbetet i
produktionsskedet utförs, dokumenteras och
redovisas för byggherren.
Fuktsäkerhetsansvarig produktion ska ha god
kännedom om ByggaF, dokumenterad
teoretisk kunskap om fukt i luft och material

Nej

Peab är sin egen byggherre och har därför
inte utsett ut en fuktsakkunnig.
Fuktsakkunnig är inte utsedd.

Ja

Ja

Platschefen är utsedd till
fuktsäkerhetsansvarig produktion.

Ja

Ja

Platschefen är diplomerad
fuktsäkerhetsansvarig produktion.

I

Fuktsakkunnig och projektör
informerar
huvudentreprenören om
resultatet från
fuktsäkerhetsprojekteringen?

Fuktsakkunnig informerar
fuktsäkerhetsansvarig
produktion om
fuktsäkerhetskraven,
uppföljning och lösningar?

Fuktsäkerhetsansvarig
produktion har blivit tilldelad
skriftlig dokumentation
angående identifierade
kritiska moment,
konstruktioner och
installationer?
Fuktsäkerhetsansvarig
produktion identifierar
fuktrisker i produktionen?

och tillräcklig kunskap om fuktmätning i luft,
trä och betong.
Projektörerna ska informera entreprenörer och Ja
leverantörer hur de bemött byggherrens
fuktsäkerhetskrav och vilka konstruktions- och
systemlösningar de resulterat i. Detta ska
gärna ske i samband med ett
informationsmöte mellan fuktsakkunnig,
projektör, entreprenör och leverantör.
Varje projektör ska delge
Ja
fuktsäkerhetsansvarig produktion skriftlig
dokumentation om identifierade kritiska
moment, konstruktioner och installationer. I
dokumentationen ska det framgå vilken åtgärd
som ska användas för att minimera risken för
fuktskador.
Varje projektör ska ge fuktsäkerhetsansvarig
Ja
skriftlig dokumentation om nämnda delar samt
vilken typ av åtgärd som krävs för att minska
risken för fuktskador.

Fuktsäkerhetsansvarig produktion ska
identifiera fuktrisker i konstruktioner och
installationer samt fuktkänsliga moment och
hur de ska följas upp och dokumenteras.

II

Ja

Nej

Ingen sådan informations har skett. Istället
sker kommunikationen i regel i motsatt
riktning där Peab informerar Derome om
brister i dess lösning.

Nej

Ingen fuktsakkunnig är utsedd

Nej

Fuktsäkerhetsansvarig produktion har inte
blivit tilldelad någon sådan information.

Ja

Fuktsäkerhetsansvarig produktion har
identifierat fuktrikser som:
Regniga monteringsdagar
Dålig materialhantering/planering
Okunskap/dålig information till
hantverkare
Uttorkning i betongplatta/reglar som
vrider sig i enklade väggar.
Genomföringar- lufttäthet och väderskydd.
Täthus/Tillfällig byggdörr/Skärmtak

Tillfälligt vatten måste anordnas så en
koppling eller ballofix inte monteras över
plattan. Kontinuerligt vattenspill och
läckage hindrar plattan från att torka ut.
Speciellt viktigt med att vattnet kommer
upp i tvättstugan som ska ha tätskikt. Välj
en eller två lämpliga plattor och förläng
vattenslangen så ballofixen hamnar med
god marginal utanför plattan.
10.1.2 Arbetsberedning
Kontrollpunkt
Utförs någon
arbetsberedning där
de beskriver hur
förhållningarna till
fuktsäkerhet
behandlas?

Vad säger ByggaF/fuktsäkerhetsplan?
Arbetsberedningen ska behandla bland annat
stomresning, lufttäthet, takläggning,
materialhantering, osv.

Kontrollerat
Ja

Uppfylls
Nej

Kommentar
Hantverkarna i detta projekt har rest dessa hus
många gånger tidigare och därför anses
arbetsberedning överflödig.

Kontrollerat
Ja

Uppfylls
Ja

Ja

Ja

Kommentar
Vädret under dagen var sol så några särskilda
åtgärder var ej nödvändiga.
Inget väderomslag vid detta husmontage.

10.1.3 Arbetsplatsförhållande
Kontrollpunkt
Väder
Väderomslag

Vad säger ByggaF/fuktsäkerhetsplan?
Visar prognos på väder som kan innebära
försämrad kvalitet ska montage skjutas upp.
Res klart huset så fort det går. Täck bjälklag och led
ner vatten med plast genom trapphålet. Installera
omgående fläktar och absorptionsavfuktare på
båda planen. Kontakta torkfirma för inmätning av
fuktskada och vidare åtgärd/ demontering
/uttorkning/ dokumentation av vattenskadan.
Vid stark vind tar kranföraren beslut när det finns

III

Vid tidigare husmontage som drabbats av
nederbörd startades en uttorkningsprocess
med fläktar och avfuktare. SP utförde kontroll
av utsatt material.

Byggklimat

risk för skada, då avbryts montaget och byggnaden
kläs in i presenning för ev. avvattning.
Byggtorkning kommer ske med provisorisk
Ja
golvvärme. Eftersom slingorna ligger i underkant av
bottenplattan trycks fukten upp i stället för ner
mot marken. När stomme monteras är plattan
garanterat is, snö och yt-torr.

Ja

När stommen restes var betongplattan fri från
väta.
Golvvärmen slogs på två dagar efter stommen
rests.

Våtrumsdelarna gjuts med en vct på 0,38.
Beräknad uttorkning är 9 v. vid 18 C vintertid.

Avvikelser

Risk för påväxt om uppvärmning av inv klimatet
höjs för fort när uttorkning startar. Provisorisk
takavvattning monteras så fort som möjligt för att
leda bort vatten från huset för att undvika smuts
vattenuppstänk på fasaden.
Avvikelse noteras i avvikelserprotokoll bilaga… och
erforderlig åtgärd utförs och skada skett.

Ja

Inga avvikelser uppstod

10.1.4 Mottagning
Kontrollpunkt
Leveranstillfälle

Emballering
Fuktkvot

Vad säger ByggaF/fuktsäkerhetsplan?
Leveranser sker i så stor utsträckning som möjligt
dagen innan eller samma dag som material ska
monteras.
Fuktkänsliga material ska levereras med oskadat
emballage.
Fuktkvot ska mätas och kontrolleras mot krav. Vid
leverans är målfuktkvot 16 % vilket betyder att
fuktkvot ej får överstiga 20.8 %.
Om fuktkvoten överstiger 21 % ska virkespartierna
återsändas alternativt ålägges leverantören att

IV

Kontrollerat
Ja

Uppfylls
Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Kommentar
Stomdelar levererades samma dag som
monteringen. Utvändig komplettering
levererades för hela projektet och lagrades.
Materialen levererades med oskadat
emballage.
Ingen fuktkvotsmätning utfördes på mottaget
material.
Stickprov kunde förekomma men var inte
något som utfördes regelbundet. Ansvaret för
att materialet höll uppsatta krav lämnades till

utföra en kontrollmätning.

Derome.

Mikrobiell påväxt

Material ska kontrolleras mot eventuell påväxt.

Ja

Nej

Avvikelser

- Avvikelse noteras i avvikelserprotokoll bilaga…
och erforderlig åtgärd utförs och skada skett.
-Material med synlig mikrobiologisk påväxt ska
bytas, hyvlas eller sågas bort.
-Uttorkning påbörjas omgående. Efter uttorkning
tas beslut om prover av påväxt är nödvändigt. Ej
monterat material kasseras.
- Gips med förhöjd fuktkvot kasseras. För

Ja

Nej

Kontrollerat
Ja

Uppfylls
Ja

Kommentar
Enligt arbetsledare uppfylldes dessa krav.

Ja

Ja

Utfördes inte under observationen men hade
skett vid tidigare tillfälle enligt arbetsledare.

Ingen specifik kontroll av mottaget material
utfördes. Enligt arbetsledare var detta ej
möjligt att genomföra då det är för
tidskrävande.
Ingen avvikelse uppstod vid någon av
kontrollerna där kontrollpunkten uppfylldes.

träbaserade skivor startas uttorkning omgående.
Efter uttorkning tas beslut om prover av påväxt är
nödvändigt. Ej monterat material kasseras.

10.1.5 Betong
Kontrollpunkt
Betonggjutningar

Fuktmätningar

Applicering av
avjämningsmassor

Vad säger ByggaF/fuktsäkerhetsplan?
Beräkning av uttorkningstiden sker i
produktionsplanering och läggs in i tidplanen.
Innan spackling mäts RF i plattan med RBK mätning
för att säkerställa rätt värde.
RBK mätning ska utföras i WC ytterhörn.
Golvvärmen ska vara avstängd minst två dagar
innan mätning påbörjas och får ej sättas på förens
efter mätresultat har tagits. Om golvvärmen sätts
på efter mätning får inte samma borrhål användas
för flera mätningar.
Innan golvavjämning gummas allt trä och gipspapp
som ansluter.

V

Nej

Momentet utfördes inte vid observationen.

Avvikelser

Avvikelse noteras i avvikelserprotokoll bilaga… och
erforderlig åtgärd utförs och skada skett.

Ja

Inga avvikelser uppstod

10.1.6 Inbyggning av trä, gips, skivmaterial och mineralull
Kontrollpunkt
Fuktkvotsmätning i
trä
Mikrobiologisk påväxt
Avvikelser

Vad säger ByggaF/fuktsäkerhetsplan?
Fuktmätning utförs vid inbyggnad. Vid inbyggnad
får ytfuktkvoten ej överstiga 15% och
medelfuktkvoten ej överstiga 18% i genomsnitt.
Kontrolleras okulärt vid mätning och fuktrond.

Kontrollerat
Ja

Uppfylls
Nej

Kommentar
Ingen fuktkvotsmätning genomfördes

Ja

Ja

-Avvikelse noteras i avvikelserprotokoll bilaga… och
erforderlig åtgärd utförs och skada skett.
-Material med synlig mikrobiologisk påväxt ska
bytas, hyvlas eller sågas bort.
-Uttorkning påbörjas omgående. Efter uttorkning
tas beslut om prover av påväxt är nödvändigt. Ej
monterat material kasseras.
- Gips med förhöjd fuktkvot kasseras. För
träbaserade skivor startas uttorkning omgående.
Efter uttorkning tas beslut om prover av påväxt är
nödvändigt. Ej monterat material kasseras.

Ja

Ja/Nej

Hantverkare kontrollerade materialet innan
inbyggnad.
Inga avvikelser uppstod vad för de punkter
som uppfylldes.

Kontrollerat
Ja

Uppfylls
Ja

Ja

Nej

10.1.7 Lufttäthet
Kontrollpunkt
Utförs provtryckning?

Vad säger ByggaF/fuktsäkerhetsplan?
Kravet är 0,6 l/m2s och målet för projektet är 0,3
l/m2s.
Granskas de
Fuktsäkerhetsansvarig går igenom
projekterade
konstruktionsritning med Derome och
handlingarna av
genomföringar med installationsprojektörer för att
fuktsäkerhetsansvarige ta fram lösningar för alla detaljer i tätskiktet.
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Kommentar
Provtryckning utförs i färdigt hus av Peab
byggservice.
Nej, något specifik granskning av handlingarna
utförs inte. Om något upptäcks så informeras
Derome om detta för att kunna förbättra
utformningen av nästa hus.

produktion?
Avvikelser

-Avvikelse noteras i avvikelserprotokoll bilaga…
och erforderlig åtgärd utförs och skada skett.

Ja

Ja

Inga avvikelser uppstod.

Kontrollerat
Ja

Uppfylls
Ja

Kommentar
Inga särskilda avviksler inträffade.

Kontrollerat
Ja

Uppfylls
Ja

Kommentar
Ingen fuktrond sker vid observationen.

Kontrollerat
Ja

Uppfylls
-

Kommentar
Går inte att kontrollera eftersom observation
inte ägde rum i slutet av produktionen.

Ja

Nej

Finns ingen fuktsakkunnig.

10.1.8 Planering och åtgärder vid avvikelser
Kontrollpunkt
Uppfylls kraven vid
avvikelser?

Vad säger ByggaF/fuktsäkerhetsplan?
Flera typer av åtgärdsplaner finns listade i
fuktsäkerhetsplanen

10.1.9 Fuktronder och löpande redovisning till fuktsakkunnig
Kontrollpunkt
Fuktronder

10.1.10

Vad säger ByggaF/fuktsäkerhetsplan?
Fuktronder utförs vid behov efter långvarigt dåligt
väder.

Dokumenthantering efter avslutad produktion

Kontrollpunkt
Fuktsäkerhetsansvarig
samlar in alla
dokumentation.
Fuktsakkunnig
sammanställer
fuktsäkerhetsDokumentationen.

Vad säger ByggaF/fuktsäkerhetsplan?
Fuktsäkerhetsansvarig produktion samlar in
underlag från sitt fuktsäkerhetsarbete samt från
underentreprenörer och leverantörer och
överlämnar till fuktsakkunnig.
Fuktssakkunnig sammanställer
fuktsäkerhetsdokumentation från projektering och
produktion och överlämnar den till byggherren.

VII

10.2 Bilaga 2: Poster

VIII

10.3 Bilaga 3: Erfarenhetsåterföring

Erfarenhetsdokument, Peabs arbete med ByggaF i utförandefasen
Dokumentet beskriver de erfarenheter vi dragit då vi observerat, granskat och undersökt Peabs
arbete med ByggaF i först och främst produktionsskedet. Erfarenheterna kommer från projektet kv.
Östra Ängarne i Nödinge där prefabhushustypen Vänern(2-planshus) tillverkad från Derome har
använts.
Kv. Östra Ängane:



Ingen fuktsakkunnig är utsedd från Peab bostad som kan hålla ett uppstartsmöte om
byggherrens fuktsäkerhetskrav med fuktsäkerhetsansvarige produktionen innan
produktionsskedet. Miljöbyggnad silver certifiering kräver ingen sådan utsedd. Dock så är det
fuktsakkunnig som ska efterfråga fuktsäkerhetsdokumentation från produktionen och när
ingen sådan finns utsedd bör man fundera över vem som ska efterfråga dokumenten i
dennes ställe. Göra det klart och tydligt för alla. Om ingen kontinuerligt efterfrågar och
granskar dokumentation från produktionen så har egentligen ingen intern kvalitetssäkring
utförts.



Fuktsäkerhetsplanen upprättas för sent. Fuktsäkerhetsplanen bör upprättas av rätt anledning
innan byggstart för att ge hantverkare en rimlig chans att sätta sig in i den.
Fuktsäkerhetsplanen bör också när den är klar kommuniceras ut till hantverkare för att
uppnå full funktion.



Projektörer har delgivit produktionen undermåligt med underlag från sitt arbete. T.ex. så ska
projektörer identifiera kritiska moment, konstruktioner installationer och sedan ska
produktionen bli tilldelad denna dokumentation. Det har inte skett. För att
fuktsäkerhetsansvarige produktion ska kunna bedriva bra fuktsäkerhetsarbete enligt ByggaF
bör denne få bra stöd från projektörer.



Ingen fuktkvotmätning på levererat material genomfördes under dagen då stommen restes.
Även om leverantörerna ansvarar för att skicka torrt material så bör ändå en
fuktkvotmätning göras precis som fuktsäkerhetsplanen säger för projektet. Om ingen
fuktkvotmätning genomförs vid leverans så riskeras det att en ansvarskonflikt uppstår utifall
det visar sig i ett senare skede att stommen är fuktskadad. Samma sak gäller inbyggnad av
material i innervägg. En fuktkvotmätning bör genomföras.



Endast fuktsäkerhetsansvarige produktion hade kunskap om ByggaF som
fuktsäkerhetsmetod. Åtminstone bör alla i arbetsledningen ha kunskap om ByggaF och alla
hantverkare bör i alla fall har blivit informerade om den. Hantverkare måste bli mer och
bättre informerade om de rutiner och den dokumentation som krävs enligt
fuktsäkerhetsplanen. Hantverkarna(underentreprenörerna) arbetade väldigt självständigt
och arbetsledningen var inte så inblandad i deras arbete. Eftersom hantverkarna inte var
medvetna eller kände ansvar för den dokumentation som fuktsäkerhetsplanen krävde så
innebar det att arbetsledningen inte hade kontroll över kvaliteten på produkten.

IX



Det uppfattades från arbetsledningens sida att ledningen över produktionen prioriterar
fuktsäkerhet högt men att de inte just trycker speciellt hårt på det. Om ledingen bestämmer
att ett projekt ska genomföras med standarden ByggaF bör det tryckas hårdare på att arbetet
ska ske korrekt och även följa upp arbetet bättre genom att efterfråga och granska
dokument kontinuerligt och sedan ge ”feedback”. Sköts dokumentationen bra så kan beröm
ges till produktionen och gör den inte det så kan förslag på förbättringar meddelas. Om
”feedback” genomförs så kommer produktionen sätta större värde på fullständig
dokumentation och därmed prioritera fuktsäkerhetsarbete högre.
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