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Förord 

Föreliggande examensrapport har utförts under våren 2010 och utgör vårt examensarbete på 

Mälardalens Högskola i Västerås, vid HST Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling. Detta 

examensarbete avslutar våra studier på civilingenjörsprogrammet i samhällsteknik med inriktning 

mot byggnadskonstruktion och motsvarar 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Uppdragsgivare har 

varit Byggprojektavdelningen på Fortifikationsverket i Eskilstuna. 

Arbetet har haft karaktären av en utredning och analys för hur fuktskador i byggnader kan 

förebyggas och undvikas för att på så vis hjälpa Fortifikationsverket i egenskap av byggherre att 

åstadkomma framtida fuktsäkra byggnader. Vår förhoppning är att detta examensarbete ska vara till 

nytta för vår uppdragsgivare för ett arbete mot fuktsäkra byggnader. 

Vi vill rikta ett varmt tack till de personer som har bidragit till genomförandet av detta 

examensarbete. Vi vill även rikta ett varmt tack till de personer som tagit sig tiden att korrekturläsa 

rapporten.  

Västerås juni 2010 

Jalina El-Saaidy & Hanna Robertsson 

  



 
 

Abstract 

Efforts to achieve a moisture proof construction process have proved to be considerably 

complicated, despite the knowledge and awareness that now exists within the moisture field. 

Materials, documents, templates and checklists are designed to be accessed but are not used 

anyway. This may be because such effort has not been prioritized and properly requirements have 

not existed from the commissioner of a building. 

This report illustrates how the commissioner of a building project can achieve a moisture proof 

building process by increasing knowledge, moisture proof planning, and implementation of security 

moisture routines. Proposals are given on how the commissioner of a building project can work to 

consistently bring a moisture proof building process in all stages. The difficulty with regular moisture 

proof efforts, the authors believe is mainly due to the following points: 

 Many different design solutions. 

 Lack of experience feedback. 

 Lack of communication. 

 Financial incentives. 

 Attitudes. 

The interviews in the report have conducted with the help of a qualitative analysis, while the survey 

has been done using a quantitative analytical method. The report's theoretical frame of reference is 

characterized by literature studies together with experts in the field and the reports they have 

developed at their research. 

A book has also been written where some of the most commonly moisture damages have been 

described. The book is written in a simple and pedagogical approach because it is primarily aimed to 

increase knowledge among construction workers and others with an interest in the moisture subject. 

By carry out continually efforts in right direction, we believe that it is possible to build moisture proof 

buildings. 

Nyckelord 

Fuktskador i byggnadskonstruktioner, fuktsäker byggprocess, implementering av 

fuktsäkerhetsrutiner, fuktsakkunnig. 



 
 

Sammanfattning 

Arbetet med att åstadkomma en fuktsäker byggprocess har visat sig vara avsevärt komplicerat trots 

den kunskap och medvetenhet som idag finns vad gäller fuktområdet. Material, dokument, mallar 

och checklistor finns utformade som kan tillgås men trots detta tillämpas inte dessa hjälpmedel. 

Svårigheter med att bedriva ett fuktsäkerhetsarbete kan grunda sig i att detta inte prioriterats och att 

tillräckliga krav från byggherren inte ställts. Dessutom måste kunskapen om fuktmekanik finnas hos 

samtliga involverade personer inom ett byggprojekt för att fuktskador ska kunna förebyggas och 

undvikas. 

 Denna rapport belyser hur byggherren kan uppnå en fuktsäker byggprocess genom kunskapshöjning, 

fuktsäkerhetsprojektering och implementering av fuktsäkerhetsrutiner. Förslag ges på hur 

byggherren kan arbeta för att konsekvent bedriva fuktsäkerhetsarbete i byggprocessens alla skeden. 

Genom att som byggherre ställa krav på fuktsäkerhet från projektörer, entreprenörer och andra 

aktörer kan fuktsäkra byggnader åstadkommas. Svårigheten med ett regelmässigt 

fuktsäkerhetsarbete tror rapportförfattarna främst beror på följande punkter: 

 Många olika konstruktions-

lösningar finns. 

Kombinationen av olika konstruktionslösningar är oerhört 

många och detta skapar en komplexitet när bedömning för 

fuktkänsliga punkter ska göras. 

 Brist på erfarenhetsåterföring. Om inte fuktsäkerhetsdokumentation finns att tillgå är det 

svårt att ta del av tidigare gjorda misstag. 

 Bristande kommunikation. Om kommunikationen är bristfällig mellan olika involverade 

parter kan problem uppstå. Den som besitter kunskapen måste 

föra den vidare till övriga inblandade i ett byggprojekt.  

 Ekonomiskt incitament. Om beställare inte är beredd att bekosta ett 

fuktsäkerhetsarbete kommer det att vara ytterst svårt att 

garantera fuktsäkring i byggprocessen. 

 Attityd och inställning. Det måste finnas ett intresse för en byggherre att sträva efter 

att uppföra fuktsäkra byggnader och ställa krav på 

entreprenörer för en fuktsäker byggprocess. 

 



 
 

I rapporten har samtliga intervjuer utförts med hjälp av en kvalitativ analysmetod medan 

enkätundersökningen har uträttats med hjälp av en kvantitativ analysmetod. 

Rapportens teoretiska referensramar präglas av den litteraturstudie som genomförts under arbetets 

gång samt utifrån kunniga fuktexperter och rapporter de tagit fram med utgångspunkt i deras 

forskningsresultat.  

I examensarbetets diskussion argumenterar rapportförfattarna om varför det varit svårt att bedriva 

ett fuktsäkerhetsarbete och hur en kunskapshöjning kan ändra attityd och inställning hos en ofta 

många gånger konservativ bransch. Genom fuktsäkerhetsrutiner kan erfarenhetsåterföring skapas 

och därmed kan samma typ av misstag undgås att uppstå. 

Till rapporten har även en bok skrivits där några av de vanligt förekommande fuktskador som uppstår 

i byggnadskonstruktioner tagits upp. Varje kapitel beskriver en byggnadskonstruktion där frekventa 

fuktskadeorsaker beskrivs och hur dessa kan förebyggas. De byggnadskonstruktioner som tagits upp 

är: 

 Betongplatta med ovanliggande värmeisolering. 

 Platta takkonstruktioner. 

 Oventilerad putsad träregelvägg. 

 Invändigt isolerade källarväggar. 

 Kalla vindsutrymmen. 

 Varma vindsutrymmen. 

 Våtrum. 

 

Boken är skriven på ett enkelt och pedagogiskt sätt då denna främst riktar sig till kunskapshöjning 

hos byggnadsarbetare och andra som har ett intresse för fuktområdet. 

För att åstadkomma fuktsäkra byggnader där fuktskador minimeras krävs ett kontinuerligt genomfört 

fuktsäkerhetsarbete. Fuktsäkra byggnader medför även ekonomiska fördelar ur ett långsiktigt 

perspektiv samt förbättrad samordning och erfarenhetsåterföring. Genom att arbeta i rätt riktning 

tror rapportförfattarna att det går att bygga fuktsäkra byggnader. 

 

 

  



 
 

Ordförteckning 

ByggaF metoden En systematisk metod för att åstadkomma fuktsäkerhet i 

byggprocessen och riktar sig till byggherrar, projektörer, 

entreprenörer och förvaltare. Metoden innebär kommunikation 

och dokumentation för fuktsäkerhet i byggprocessens alla led.  

Fortifikationsverket Fortifikationsverket är en fastighetsförvaltande myndighet med 

uppdraget att förvalta delar av statens fastighets- och 

byggnadsinnehav. Verket är en av Sveriges största fastighetsägare 

och arbetar inom flera verksamhetsområden där största delen av 

verksamheten handlar om löpande drift och underhåll av 

byggnader, mark och försvarsanläggningar. De driver även 

nybyggnads- och ombyggnadsprojekt. Verkets största 

uppdragsgivare är den svenska försvarsmakten. 

FuktCentrum FuktCentrum är en centrumbildning vid Lunds Tekniska Högskola 

med uppgiften att stärka forskning och utveckling samt utbildning 

och information rörande fuktområdet inom byggbranschen, utifrån 

ett samhälleligt perspektiv. 

Fuktsakkunnig En nyckelperson med specialistkompetens inom fuktområdet som 

ska arbeta för ett fuktsäkert byggande. Denna person ska driva och 

följa upp fuktfrågor i ett byggprojekt. 

Fuktsäkerhetsbeskrivning En dokumentation på ett projekts förutsättningar ur fuktsynpunkt 

dvs. de åtgärder som varje aktör måste vidta för att garantera 

fuktsäkerhet. Fuktsäkerhetsbeskrivningen ska ständigt uppdateras 

och kan därmed ses som ett levande dokument. Upprättas av den 

fuktsakkunnige. 

Fuktsäkerhetsdokumentation Omfattar fuktsäkerhetsbeskrivningen samt en sammanställning av 

dokumentation som erhållits under arbetet med fuktsäkerhet i 

byggprocessen. Dokumentationen visar resultatet av byggprojektet 

ur fuktsynpunkt samt om krav på fuktsäkerhet har uppfyllts.  

Fuktsäkerhetsprojektering Innebär att systematiskt vidta åtgärder i projekteringsskedet som 

syftar till att säkerställa att en byggnad inte drabbas av 



 
 

fuktrelaterade skador.  

Fuktsäkerhetsrutiner Rutiner och insatser för att säkerställa en fuktsäker byggprocess. 

Kvalitativ intervjustudie En intervjustudie som baseras på kvalitativ empiri. Metoden 

tillämpas vid personliga intervjuer för att få fram människors 

erfarenheter, attityder och uppfattningar för ett ämnesområde. 
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1. INLEDNING 

Fuktskador i byggnader är ett väldiskuterat och ständigt aktuellt problem som ofta innebär stora 

ekonomiska konsekvenser. I en ny rapport som Boverket tagit fram på uppdrag av regeringen har 

konstaterats att skador och brister förekommer i 66 % av alla byggnader i landet. Av dessa skador är 

45 % fuktrelaterade problem.  

Upplägget på detta examensarbete baseras på ett antagande om att en stor del av de fuktskador 

som uppstår i byggnader beror på brister och otillräcklig kunskap på samtliga nivåer inom ett 

byggprojekt. Brister som riskerar att leda till omfattande fuktskador i byggnader uppstår såväl under 

projekteringen som under produktionen.   

För att kunna undvika och förebygga att fuktskador uppstår i byggnadskonstruktioner måste samtliga 

berörda personer som arbetar i ett byggprojekt känna till och ha förståelse för de risker som finns 

med valda konstruktioner och byggnadsmaterial.   

Vår intention med detta examensarbete har varit att skriva en rapport som syftar till att hjälpa 

byggherren att uppnå ett fuktsäkert byggande. Detta har utförts genom att dels ge förslag på hur 

fuktsäkerhetsrutiner kan implementeras inom organisationen samt har en bok skrivits som behandlar 

risker för fuktskador i utvalda byggnadskonstruktioner. 

Titeln på boken är ”Fuktens Faktum” och beskriver riskerna med valda byggnadskonstruktioner ur 

fuktsynpunkt samt ger svar på hur dessa risker kan förebyggas och undvikas. Syftet med boken är att 

den ska kunna användas som underlag för att höja kunskapen hos byggnadsarbetare på 

byggarbetsplatsen. 

Examensarbetet har utförts i samarbete med Fortifikationsverket på byggprojektavdelningen på 

huvudkontoret i Eskilstuna.  
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1.1 Bakgrund 

Idag finns goda kunskaper om hur en byggnad bör upprättas för att undvika att fuktproblem uppstår i 

byggnaden. Det finns effektiva beräkningsprogram och styrdokument i fuktsäkerhetshantering för att 

åstadkomma fuktsäkring vid ny- och ombyggnationer. Trots detta drabbas flera fastighetsägare av 

besvärliga och kostsamma fuktskador varje år.  

I detta examensarbete har utretts varför detta är ett faktum och vad som kan göras för att undvika 

och förebygga att fuktskador uppstår.  

Vid start av studien låg utgångspunkten på att en stor del av problematiken främst beror på 

okunskap och brister i arbetsutförande på byggarbetsplatsen.  För att utreda denna fråga 

genomfördes en kvalitativ intervjustudie med projektledare, platschefer och byggnadsarbetare vid 

två oberoende byggprojekt i Stockholm och i Göteborg. Efter mer omfattande litteraturstudier och 

forskning kunde konstateras att det ursprungliga antagandet om att brister i arbetsutförande inte 

kunde ses som en tillförlitlig orsak. Brister och okunskap förekommer i samtliga led inom ett 

byggnadsprojekt och för att kunna tackla ett komplext problem som fuktskador i byggnader, krävs att 

helheten beaktas.  

Denna examensrapport är skriven åt Fortifikationsverket i egenskap av byggherre och vänder sig 

därmed främst till byggherrar. Resultaten i rapporten bygger på analyser och slutsatser som har 

konstaterats efter genomförda intervjustudier, enkätundersökningar och litteraturstudier.  

Byggherren ska kunna ta del av den information och förslag som presenteras för att åstadkomma ett 

fuktsäkert byggande. De viktigaste lärdomar för ett fuktsäkert byggande presenteras i det 6:e och 7:e 

kapitlet som heter ”Fuktsäkert byggande” och ”Implementering av fuktsäkerhetsrutiner”. 

I samband med denna studie har en bok om fuktskador i byggnader skrivits. Boken ”Fuktens Faktum” 

tar upp sju av de vanligaste och mest kostsamma fuktskador som uppstår i byggnader i Sverige. För 

varje vald konstruktion beskrivs riskerna ur fuktsynpunkt samt vilket tillvägagångssätt som kan 

användas för att undvika att fuktrelaterade skador uppstår. Boken riktar sig främst till 

byggnadsarbetare, platschefer och arbetsledare som arbetar i produktionsskedet. Boken ”Fuktens 

Faktum” är skriven på ett enkelt och pedagogiskt sätt där tanken är att den ska kunna användas som 

underlag för att höja kunskapen om fuktskador på byggarbetsplatsen. 

 Informationen som står i boken är sammanfattad under kapitel 3 ”Fuktskador i byggnader” i 

examensrapporten. 
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Att problematiken kring fuktskador i byggnader är komplex är ett faktum. Detta kan konstateras 

utifrån följande fem punkter som alla måste beaktas för att ett fuktsäkert byggande ska kunna 

åstadkommas: 

 Fukttransporter sker på flera olika sätt.  

För att kunna hantera fuktproblematiken och arbeta med fuktsäkring måste kunskapen hur 

fukt transporteras via diffusion, fuktkonvektion, vätskefas, tyngdkraft, vattenövertryck, 

vindtryck och kapillärsugning finnas. 

 

 Varje fuktkälla måste beaktas. 

Det finns flera fuktkällor vilka kan förorsaka problem på olika sätt i en byggnadskonstruktion 

och samtliga fuktkällor måste beaktas. Dessa är nederbörd, luftfukt, byggfukt, markfukt och 

läckage. 

 

 Varje byggnadsmaterial har sina unika egenskaper. 

Fuktkänsligheten hos ett material varierar betydligt. Vid val av byggnadskonstruktion måste 

varje byggnadsmaterials specifika fuktegenskaper och sorptionskurvor utvärderas.  

 

 Valmöjligheter av byggnadskonstruktioner är åtskilliga. 

Det finns ett stort antal byggnadskonstruktioner som kan väljas vid en ny- och ombyggnation. 

Beroende på vilken konstruktion som väljs måste riskerna ur fuktsynpunkt beaktas.  

 

 Den mänskliga faktorn. 

I ett byggprojekt finns flera mellanled där många människor med olika kompetenser och 

professioner är inblandade och ska samordnas. Fuktsäkerhetsarbetet måste bedrivas i alla 

led för att fungera.  

Efter att ha fått ett grepp om komplexiteten kring fuktskador i byggnader har insikt fåtts i att 

problemet måste tacklas från toppen. Det är byggherren som har den fullständiga makten att låta 

upprätta fuktsäkra byggnader. Utifrån denna examensrapport är förhoppningen att byggherrar får 

ett intresse och engagemang för att följa föreslagna fuktsäkerhetsrutiner och bygga beständiga, 

fuktsäkra och hälsosamma byggnader i framtiden. 
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1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka varför fuktskador uppstår i byggnader samt ge förslag 

på hur dessa kan förebyggas och undvikas.  

1.3 Mål 

Målet är att upprätta en examensrapport som ska ge förslag på hur Fortifikationsverket som 

byggherre kan arbeta för att förebygga och undvika fuktskador i deras byggnadsbestånd.  

Målet är också att ta fram en bok med information om fuktskador i byggnadskonstruktioner. 

Målsättningen är att boken ska vara utformad på ett pedagogiskt sätt och därmed kunna användas 

som utbildningsmaterial för kunskapshöjning hos byggnadsarbetare på en byggarbetsplats. 

1.4 Problemformulering 

 Vilka är de vanligast förekommande fuktskador som uppstår i byggnader inom 

Fortifikationsverkets byggnadsbestånd? 

 Vilka är de bakomliggande orsaker till att fuktskador i byggnader uppstår? 

 Hur kan riskerna för fuktskador förebyggas och undvikas? 

 Hur kan en byggherre styra ett fuktsäkert byggande? 

 Vilken kunskap och information ska förmedlas via boken ”Fuktens Faktum”? 

1.5 Avgränsning 

De fuktskador som beskrivs under kapitel 5. ”Fuktskador i byggnader” i examensrapporten är valda 

utifrån Boverkets rapport ”Så mår våra hus” och representerar några av de mest frekventa och 

kostsamma fuktskadorna i Sverige. Dessa fuktskador presenteras även i boken ”Fuktens Faktum”. 

Med hänsyn till att det finns många typer av konstruktioner, detaljlösningar och materialval kan 

boken inte täcka in vägledning om specifika arbetsutföranden. Den syftar däremot till att väcka ett 

intresse och en förståelse för att fuktskador kan uppstå om arbete inte utförs i enlighet med 

föreskrifter och anvisningar. Eftersom boken ska kunna läsas och informationen kunna tillämpas av 

personer med olika kunskapsnivåer så är de olika fuktproblemen beskrivna på ett enkelt och 

pedagogiskt sätt.  

En utredning om de mest frekventa och kostsamma fuktskadorna inom Fortifikationsverkets 

byggnadsbestånd har genomförts och presenteras under kapitel 4. ”Enkätundersökning”. 

Examensarbetet utförs i samarbete med Fortifikationsverket i egenskap av byggherre och därmed 

kommer informationen i rapporten att främst rikta sig till beställare. Examensarbetet behandlar inte 

fuktskador som beror på vattenläckage från installationer.  
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1.6 Metod 

Kontinuerliga litteraturstudier har genomförts under projektets gång. Kvalitativa intervjustudier har 

utförts med projektledare, arbetsledare, platschefer och byggnadsarbetare som är involverade i de 

två byggprojekt som har studerats. Enkätundersökningar har utförts inom Fortifikationsverket där 

frågor har ställts till samtliga personer som arbetar på Fastighetsavdelningen norr och syd samt 

byggprojektavdelningen. 

Platsbesök har gjorts på ett byggprojekt i Göteborg där en nybyggnad av en militärrestaurang 

genomförs. Ytterligare ett besök i Stockholm har genomförts där en nybyggnation av en 

militärrestaurang pågår.  

För att få tillgång till den senaste informationen inom fuktområdet har material som tagits fram via 

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut studerats. Vidare har material hämtats från centrumbildningen 

FuktCentrum vid Lunds Tekniska Högskola. De artiklar och avhandlingar som sammanställts på 

FuktCentrums webbplats är framtagna och skrivna av författare som arbetar med den senaste 

forskningen inom fuktområdet. I examensrapporten beskrivs fuktsäkert byggande utifrån 

FuktCentrums metod ByggaF som är ett hjälpmedel för att åstadkomma en fuktsäker byggprocess. 

1.7 Rapportens disposition 

Nedan följer en översikt på rapportens upplägg och en kort beskrivning på varje kapitels innehåll.  

Kapitel 2 Detta kapitel är rapportens inledande del och behandlar grundläggande fuktmekanik, 

fuktkällor, fukttransporter, fukt i material samt fukt och mögel. 

Kapitel 3 Här presenteras den kvalitativa intervjustudien med resultat och analys som har 

genomförts under examensarbetets gång. 

Kapitel 4 Detta avsnitt beskriver den enkätundersökning som har utförts inom 

Fortifikationsverket. I kapitlet presenteras resultat och analys om fuktskador i 

Fortifikationsverkets byggnadsbestånd, upplevda fuktskadeorsaker samt hur fuktskador 

kan förebyggas och undvikas.  

Kapitel 5 Detta kapitel tar upp några av de mest frekventa fuktskador som uppstår i Sverige och 

som även är vanligt förekommande i Fortifikationsverkets byggnadsbestånd. I kapitlet 

beskrivs fuktskadeorsaker och förebyggande åtgärder till varje fuktskada. Information 

finns även att tillgå via den bok ”Fuktens Faktum” som har skrivits under 

examensarbetets utförande.  
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Kapitel 6 Kapitlet behandlar hur Fortifikationsverket som byggherre kan uppnå ett fuktsäkert 

byggande genom att använda sig av metoden ByggaF. Kapitlet tar även upp Byggherrens 

ansvar och beskriver de lagar och föreskrifter som är kopplade till fuktsäkerhet. 

Fuktsäkerhetsprojektering, fuktsäkerhetsbeskrivning och fuktsäkerhetsdokumentation 

behandlas i detta avsnitt. 

Kapitel 7 Här ges förslag på hur Fortifikationsverket i egenskap av byggherre kan implementera 

fuktsäkerhetsrutiner för ett fuktsäkert byggande. Dessa förslag baseras på den intervju- 

och litteraturstudie som genomförts. 

Kapitel 8 Kapitlet innehåller en analys och diskussion om möjligheten att åstadkomma fuktsäkra 

byggnader. Diskussionen bygger på den kunskap som erhållits under examensarbetets 

gång. 

Kapitel 9 Avslutande kapitel behandlar de slutsatser som har förvärvats under genomförandet av 

rapporten. 
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2. GRUNDLÄGGANDE FUKTMEKANIK 

Genom kunskap i byggnadsfysik och fuktmekanik är det lättare att förstå varför vissa fuktrelaterade 

skador uppstår. Därför inleds denna rapport med relevant fakta i fuktmekanik som är väsentligt för 

att läsaren ska få en grundläggande kunskapshöjning inom fuktområdet.  

2.1 Allmänt om fukt  

Fukt är vatten som kan förekomma i ångfas såväl som i vätskefas. Fukt finns alltid i varierande 

mängder både i utomhus- och inomhusluften. Mängden fukt i luften varierar med temperaturen. En 

högre temperatur på sommaren medför en ökad fuktmängd i luften medan en lägre temperatur på 

vintern medför en mindre fuktmängd. Denna skillnad mellan sommar och vinter gör att sommaren 

kan ge en viss typ av fuktproblem och fuktskador medan vintern ger andra typer av fuktproblem.  

Klimatet i Sverige med de stora temperaturvariationerna under året ställer stora krav på 

byggnaderna, dess konstruktion och materialval ur ett byggnadsfysikaliskt perspektiv.  

2.1.1  Ånghalt 

Mängden vattenånga i en luftmängd kallas för ånghalt och enheten som används är mängden 

vattenånga per volymenhet dvs. kg/m3 eller g/m3 och betecknas (v). Ju fler vattenmolekyler det finns 

inom en viss volym luft desto högre blir ånghalten. Inomhusluften har i regel högre ånghalt vilket 

beror på att varm luft kan bära mer vattenånga än vad kall luft har kapacitet att bära. De faktorer 

som påverkar ånghalten är temperaturerna inom- och utomhus, fuktproduktionen inne och 

ventilationsgraden. (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2010) 

 

 

2.1.2 Mättnadsånghalt 

Mättnadsånghalten uppnås då luften inte kan bära mer än en viss mängd vattenånga vid en viss 

temperatur. Mättnadsånghalten är temperaturberoende och luften kan bära mer vattenånga vid 

högre temperatur än vid lägre temperatur. Figuren nedan visar att mättnadsånghalten är 

temperaturberoende och att överskottet av vatten som luften inte kan bära vid en viss temperatur 

kondenserar. (Mårdberg & Bergtröm, 1996)  

 

 

 

v = Ånghalt [g/m3]  

 

vs= Mättnadsånghalt [g/m3]  
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            Kondens 

Figur 1. Luften kan alltså inte bära allt vatten längre och då kondenserar överskottet till fritt vatten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 m3 luft vid 250C 
kan maximalt bära 
23,03 gram vatten. 
 

Luften avkyls 
till 15 0C 

 
1 m3 luft vid 150C 
kan maximalt bära 
12,82 gram vatten.   
 

(23,03 -12,82) g = 10,21 g 
fritt vatten kondenserar! 
 

Figur 2. Samband mellan mättnadsånghalt och  
temperatur. (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2010) 
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Relativ Fuktighet �%� �
Ånghalt �g/m³�

Mättnadsånghalten �g/m³�
 

φ �
v

v� 
 

2.1.3 Relativ fuktighet 

Den relativa fuktigheten (RF) är förhållandet mellan den aktuella mängden vatten och den maximala 

mängden vatten som luften kan bära vid en viss temperatur. Om fuktmättad luft kyls så att 

temperaturen sjunker, minskas luftens förmåga att bära vattenånga. När temperaturen minskat så 

mycket att den aktuella ånghalten är densamma som mättnadsånghalten har daggpunkten uppnåtts. 

Vid denna temperatur kondenserar vattenångan och fälls ut i form av vattendroppar. 

 

 

Den relativa fuktigheten avgörs framför allt av rådande väderlek och är olika beroende på årstid. Kall 

vinter- och höstluft har vanligtvis en hög relativ fuktighet medan varm vår- och sommarluft har en låg 

relativ fuktighet. Vid regn och dimma kan den relativa fuktigheten ligga på RF 95-100 % samtidigt 

som den kan sjunka till RF 35-40 % vid torrt och varmt väder. I allmänhet är uteluftens relativa 

fuktighet RF 70 % under sommarmånaderna och RF 85 % under vintermånaderna. 

Den relativa fuktigheten i inomhusluften avgörs av faktorer såsom uteluftens temperatur och 

fuktighet, inneluftens temperatur, fukttillskottet samt ventilationen. Vanligen har inomhusluften en 

RF på 30-50 % under tiden som den kan uppgå till RF 70 % på sommaren och sjunka till RF 20 % på 

vintern. (Mårdberg & Bergtröm, 1996) 

 

 

 φ = Relativ luftfuktighet, [%]. 

v = Ånghalt, [g/m3]. 

vs= Mättnadsånghalt, [g/m3]. 
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2.2 Fuktkällor  

Med en fuktkälla åsyftas en samlad mängd vatten i antingen ångfas eller vätskefas som transporteras 

till en konstruktion och kan ge eventuella fuktproblem på byggnadsdelar.  

Det finns olika typer av fuktkällor där de 

huvudsakliga är nederbörd, byggfukt, 

markfukt, luftfukt och vattenläckage.  

 

 

 

 

2.2.1 Nederbörd 

Nederbörd i form av regn, snö och hagel kan träffa en byggnad från flera håll. Ju kraftigare vinden är 

desto mer horisontellt driver regnet mot byggnaden i form av slagregn. Blåsten ger även upphov till 

att tryckskillnader uppkommer intill byggnaden vilket kan medföra att vatten pressas in i 

konstruktioner via springor och otätheter. (Mårdberg & Bergtröm, 1996) 

2.2.2 Byggfukt 

Byggfukt definieras som den fukt som finns i en byggnadsdel vid inbyggnad eller tillförd under 

byggnadstiden. Byggfukt tillförs byggnadsmaterial under tillverkning, transport, lagring och 

montering. Olika byggnadsmaterial innehåller olika mycket byggfukt, exempelvis har betong ca 50-

100 kg/m3 byggfukt som ska torka ut, medan trä har ca 40 kg/m3 byggfukt. En viss mängd byggfukt 

går inte att undvika men möjlighet för uttorkning måste finnas för att skador inte ska uppstå. 

(Mårdberg & Bergtröm, 1996) 

2.2.3 Markfukt 

Markfukt i form av vattenånga och markvatten tillförs en byggnadsdel som står i kontakt med 

marken. Markvatten kan även sugas upp kapillärt till en konstruktion. Den kapillära markfukten kan 

förorsaka en kontinuerlig nedbrytning av byggnadsmaterial vilket blir påtagligt när saltutfällningar, 

söndervittring, avflagnande färg och formförändringar uppträder i materialen. Effekten av markfukt 

beror bland annat på grundvattennivån då byggnadsdelar under denna nivå utsätts för vattentryck 

samt på jordarternas egenskaper. (AHT Scandinavia, 2010) 

Figur 3. Det finns fem huvudsakliga  
fuktkällor att beakta. (Isover, 2010) 
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2.2.4 Luftfukt 

 Luften i vår omgivning innehåller alltid en viss mängd vattenånga. Den mängd vattenånga som luften 

kan bära beror på temperaturen och när luften är mättad med vattenånga har mättnadsånghalten 

uppnåtts.  

2.2.5 Vattenläckage 

Vattenläckage är den vanligast förekommande orsaken till att fuktskador uppstår i byggnader. Ett 

litet läckage kan orsaka stora och svåra skador. Genom ett litet hål av ett nålsögas dimension kan det 

läcka ut 200 000 liter vatten under ett år. (Mårdberg & Bergtröm, 1996) 

2.3 Fukttransporter  

Fukttransporter sker i huvudsak på fyra olika sätt genom diffusion, kapillärsugning, konvektion och 

vätsketransport. Nedan följer en redogörelse på de fyra olika fuktvandringsprocesserna.  

2.3.1 Fuktkonvektion 

Konvektion innebär att fukt transporteras via luften som sätts i rörelse på grund av differens i 

totaltryck. För att luftrörelser ska uppkomma erfordras det lufttrycksskillnader mellan olika 

utrymmen. I regel råder det tryckskillnader över en byggnads klimatskal vilket orsakas av bland annat 

vind, ventilation eller temperaturskillnader mellan utomhusluften och inomhusluften (Isover, 2010). 

För att beräkna fuktmängden per tidsenhet som tillförs på grund av fuktkonvektion kan följande 

formel användas.  

 

 

G = Fuktmängd, [g/s]. 

vin = Ånghalt i luften som tillförs, [g/m3]. 

vut = Ånghalt i luften som bortförs, [g/m3]. 

R = Luftflöde, [m3/s]. 
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Figur 4. Konvektion innebär att vattenånga 
transporteras med luften. (Isover, 2010) 

 

2.3.2 Fuktdiffusion 

Fukt transporteras via diffusion när det uppstår en ånghaltskillnad och fuktflödet går från ett område 

med högre ånghalt till ett område med lägre ånghalt. Strävan hos vattenångan att reducera 

koncentrationsskillnaden av vattenmolekyler kallas diffusion. Ett fuktigt material som placeras i torr 

luft torkar via diffusion. Ånghalten inomhus är i regel högre än utomhus vilket medför att fukten 

transporteras via diffusion genom klimatskalet inifrån och ut. Det är exempelvis därför en ångtät 

plastfolie placeras på insidan av en väggkonstruktion så att den fuktiga inomhusluften inte ska vandra 

genom väggen och riskera att kondensera inne i konstruktionen. (AK Konsult, 2010). För att beräkna 

mängden fukt som kan transporteras via diffusion per tidsenhet kan följande formel användas: 

 

 

g = Fuktflödestäthet på grund av diffusion, [g/m2s]. 

∆� = Ånghaltsskillnad, [g/m3] 

Σ( = Summa av ånggenomgångsmotstånd för givet material, [s/m]. 

 

Figur 5. Fuktkonvektion 
genom en vägg. 
(Isover, 2010) 
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2.3.2 Kapillärsugning  

Kapillärsugning innebär transport av vätska som sker på grund av ytspänningar i rör eller porösa 

material. Stora mängder vatten kan transporteras i vätskeform genom kapillärsugning i ett 

byggnadsmaterial som är poröst. (Mårdberg & Bergtröm, 1996) 

2.3.4 Vätsketransport 

Med vätsketransport menas den fukttransport som sker genom tyngdkraften. Även vattenövertryck, 

vindtryck och kapillära krafter är drivkrafterna för vätsketransporten. Hastigheten vid 

vätsketransporten är betydligt snabbare än vid ångtransporten. 

2.4 Fukt i material  

Vatten kan tas upp och bindas i material på flera olika sätt, dels till den fasta massan men även i 

materialets porer. En indelningsgrad som kan användas för vatten i porösa material är: 

 Förångningsbart vatten där vattnet är fysikaliskt. Detta innebär att vatten är löst bundet. 

Förångningsbart vatten omfattar allt vatten som avges vid torkning till 105°C av ett material. 

 

 Icke förångningsbart vatten. Vattnet är kemiskt bundet i materialet och ingår därmed i den 

strukturella uppbyggnaden. Detta vatten är så hårt bundet att det inte räknas som fukt.  

Fuktegenskaperna hos ett byggnadsmaterial beror på materialets porositet, porstorleksfördelning, 

struktur och kemiska uppbyggnad. För att kunna bestämma ett byggnadsmaterials beskaffenheter i 

avseende på fukt bör ett materials följande egenskaper analyseras. Densitet, porositet och 

porstorleksfördelning, ånggenomsläpplighet, kapillaritet, luftgenomsläpplighet, fuktkvot, fukthalt, 

hygroskopisk fukt samt ett materials specifika sorptionskurva beskrivs härnäst.  

 

 

 

 

 

Figur 7. Fuktdiffusion 
genom en vägg. (Isover, 
2010) 

Figur 6. Diffusion innebär att vattenånga 

tränger genom en byggnadsdel. (Isover, 

2010) 
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2.4.1 Densitet 

Materialets densitet (ρ), massa per volymenhet, indikerar om vilken porositet materialet har. Utifrån 

densiteten går det att karaktärisera ett material om det exempelvis rör sig om mineralull som har låg 

densitet ca 50 kg/ m3 eller betong som har högre densitet ca 2 300-2 400 kg/m3.   

2.4.2 Porositet och porstorleksfördelning 

Porstorleksfördelningen i materialet samt dess porositet är avgörande för materialets fukttransport 

och fuktjämvikt. Om porerna är öppna eller slutna är också av stor betydelse. Stora öppna porer i ett 

material innebär att det snabbt kan transportera luft, vatten och vattenånga.  Om materialet har små 

porer binds vatten hårdare i materialet och därmed ökar den hygroskopiska jämviktsånghalten.   

2.4.3 Ånggenomsläpplighet 

Ånggenomsläppligheten visar hur snabbt fukt kan transporteras genom ett material på grund av 

diffusion. Den så kallade transportkoefficienten ökar med ökande fukthalt i materialet och 

diffusionen sker alltså snabbare om materialet är vått. För byggnadsmaterial används storheten 

ånggenomgångsmotståndets (Z) som ett mått på hur väl byggnadsmaterialet kan stå emot denna typ 

av fukttransport.  

2.4.4 Materialets kapillaritet 

Ett byggnadsmaterials förmåga att kapillärt suga upp vatten i vätskeform är av stor betydelse vid 

hänsyn till materialets fuktegenskaper. Tegel har stor uppsugningsförmåga medan betong har liten 

uppsugningsförmåga. Trä har mycket olika uppsugningsegenskaper beroende på fiberriktning. 

Parallellt fibrerna är sugförmågan mycket större än vinkelrätt fibrerna. Kapillär mättnadsgrad anger 

hur mycket vatten ett material innehåller i förhållande till den maximala mängd vatten materialet 

kan suga upp kapillärt.  

2.4.5 Luftgenomsläpplighet 

Luftgenomsläppligheten genom byggnadsmaterial har också stor betydelse med avseende på fukt. 

Fuktkonvektion genom konstruktioner sker främst genom springor, fogar och otätheter. Därför har 

materialegenskaperna inte samma betydelse som de tidigare nämnda egenskaperna.  

2.4.6 Fuktkvot 

Mängden fukt i ett material kan dels beskrivas utifrån dess fuktkvot eller som fukthalt. Fuktkvot 

anger mängden vatten i förhållande till mängden torrt material med enheten kg/kg. Fuktkvoten 

anges ofta i viktprocent.  

Fuktkvot �%� �
Det förångningsbara vattnets massa �kg�

Materialets torra massa �kg�
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2.4.7 Fukthalt 

Fukthalten anger mängden vatten i ett material per volymenhet i kg/m3. Vid beräkningar av 

fuktinnehåll i material är fukthalt ofta förekommande. Detta eftersom en multiplikation av fukthalten 

med tjockleken på ett materialskikt direkt erhåller mängden vatten per m2 av skiktet.  Fuktkvot är 

den storhet som vanligast används ute vid mätningar ute på fält. För att räkna om fuktkvot till 

fukthalt multipliceras fuktkvoten med materialets densitet.  

  

 

2.4.8 Hygroskopisk fukt 

Byggnadsmaterial är mer eller mindre hygroskopiska vilket innebär att materialet kan ta upp fukt 

direkt från luften. Mängden fukt som tas upp bestäms framför allt av luftens RF. Porösa material 

ställer in sig i jämvikt med omgivande luft. Vid lågt RF i luften adsorberas vattenmolekyler i ett eller 

flera molekylskikt vid porväggarna i materialet. Vid hög RF i luften kan dessutom små, fina kapillärer 

fyllas med vatten på grund av kapillärkondensation.  

 

 

Byggnadsmaterial som är starkt hygroskopiska är trä vilket kan ta upp ca 150 kg/m3 fukt från 

omgivningen. Keramiska material såsom tegel och kakel har liten hygroskopi. Närmaterial med stor 

hygroskopi används ska eventuella dimensionsförändringar som kan uppstå vid ändrade 

fuktförhållanden beaktas, t.ex. träets svällning och krympning.  

2.4.9 Sorptionskurva 

Alla byggnadsmaterial har en egen sorptionskurva och för att förstå fuktjämvikt och fukttransporter 

krävs en förståelse för materialets unika sorptionskurva. Det råder alltid en viss balans mellan fukt i 

material och fukt i materialets omgivning.  

Det finns ett samband mellan fuktinnehållet i materialet vid jämvikt och den relativa fuktigheten i 

materialets omgivning. Sambandet kallas jämviktsfuktkurva och visar hur stort fuktinnehållet är i ett 

byggnadsmaterial som har kommit i jämvikt med omgivande luftens RF. Uppfuktning och uttorkning 

av ett material ger olika jämviktskurvor. (Elmarsson & Nevander, Fukthandbok- Praktik och teori, 

2007, s. 250). 

 

Hygroskopiska material = Material som tar upp en 

större eller mindre mängd fukt från omgivande luft. 

Fukthalt �kg/m.� �
Det förångningsbara vattnets massa �kg�

Materialets volym �m.�
 

Sorptionskurva = Är ett medelvärde mellan ett materials 

desorptionskurva (uttorkning) och absorptionskurva (uppfuktning). 
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Uttorkning, desorption  

Om ett vattenmättat material omges av varm och torr luft uppstår ett uttorkningsförlopp. Ett sådant 

förlopp kan beskrivas med en desorptionskurva.  

Uppfuktning, absorption 

Om ett byggnadsmaterial istället utsätts för uppfuktning i en omgivande fuktig miljö så uppstår ett 

uppfuktningsförlopp som kan beskrivas med en absorptionskurva.

 

Figur 8. Figuren visar hysteresen hos ett materials uttorkning och uppfuktning. 

 

Figur 9. Sorptionskurva 

Genom vetskap om ett materials hygroskopiska sorptionskurva kan bedömningar göras för om ett 

material i en byggnadskonstruktion är i jämvikt med omgivningen eller om fukt i ångfas transporteras 
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till eller från materialet. Om fukthalten i materialet är känd kan motsvarande RF bestämmas av 

kurvan och på så vis kan avgöras om materialet är i jämvikt med den omgivande luftens RF. Om RF i 

luften istället är känt kan den förväntade fukthalten för materialet läsas av utifrån dess specifika 

sorptionskurva (Elmarsson & Nevander, Fukthandbok- Praktik och teori, 2007). 

2.5 Fukt och mögel  

Kännedom om mykologi, läran om svampar, är av betydelse för att förstå meningen med att bygga 

fuktsäkra byggnader. Detta då problem med mögelangrepp i byggnader kan orsaka diverse 

hälsoproblem och allergier hos brukarna. Begreppet mikroorganismer omfattas av mögelsvampar 

och bakterier. De svampar som kan förekomma i byggnader delas ofta in i fyra olika klasser: 

 Mögelsvamp 

 Blånadssvamp 

 Rötsvamp 

 Mögelbakterier 

(Ljungby fuktkontroll och sanering AB, 2010) 

För att svampar ska kunna växa krävs temperaturer mellan 20-30 °C. Vid högre eller lägre 

temperaturer avtar tillväxtförmågan. Andra förutsättningar är tillgången till fukt, både i den 

omgivande luften och i det material som de växer på. Svamparna kräver också tillgång till 

näringsämnen och syre för att kunna trivas och växa. För att tillväxt ska kunna ske måste 

surhetsgraden vara passande samt att det varken förekommer ultraviolett ljus eller ozon. 

(Samuelson, Arfvidsson, & Hagentoft, Få bukt med fukt, 2007) 

2.5.1 Mögelsvamp  

Mögelsvampar växer på material där det finns näring och lämplig luftfuktighet. Mycelet är 

mögelsvamparnas nätverk där de förbindande trådarna kallas hyfer. Mögelsvampar och dess sporer 

är mycket livsdugliga och kan stanna av i sin tillväxt när livsförutsättningarna försämras.  De kan då 

invänta mer gynnsamma förhållanden och åter börja växa igen.  Spridningen av mögelsvampar sker 

genom att stora mängder porer frigörs. Porerna kan spridas över stora områden genom luften. 

Sporerna är oerhört tåliga mot uttorkning på grund av de skyddande sporväggarna och därför kan 

dessa börja gro långt senare när lämpliga livsförutsättningar i omgivningen uppstår.  
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Mögelsvampar reducerar inte hållfastheten i träkonstruktioner som blivit angripna utan kan däremot 

ge missfärgningar, skapa dålig lukt och medföra ohälsosamma inomhusmiljöer. (Ljungby fuktkontroll 

och sanering AB, 2010) 

 

 

 

 
 
Figur 10. Om sporer hamnar på ett lämpligt underlag                Figur 11. Sporer från mögelsvamp. (Johansson, 2006) 
kan de gro och utveckla hyfer. Hyferna grenas sedan ut  
i ett nätverk som kallas mycel. (Johansson, 2006) 

 

Mögelsvamparnas livsförutsättningar 

 KRAV PÅ 

FUKTKVOT 

KRAV PÅ 

TEMPERATUR 

SKADA TYP AV 

NÄRINGSBEHOV 

 

MINIMUM 

 

75 % 

 

0-5 °C 

 Missfärgningar på ytor. 

 Producerar regelbundet 

mögelgifter som kan bli 

luftburna och orsaka 

hälsoproblem. 

 Mögellukt som biter sig 

fast i porösa material 

såsom textilier och 

byggnadsmaterial. 

Trä, spån, 

papper, lim, jute, 

tyg, smuts m.m. 

OPTIMALT - 20-25 °C 

MAXIMUM 100 % 40 °C 
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2.5.2 Blånadssvamp  

Blånadssvampar angriper och missfärgar träkonstruktioner. Svampens hyfer är färgade i blått, svart 

eller brunt. Angrepp sker i större utsträckning i furuvirke än i gran. Blånadssvampar brukar vara de 

första som angriper virket när fuktkvoten stiger i materialet. Hållfastheten minskar inte men däremot 

påverkar blånadssvamparna strukturen i virket och gör det mer kapillärsugande. När 

uppsugningshastigheten stiger i trävirket ökar risken för att livsförutsättningar för rötsvampar kan 

uppnås. Rötsvampar bryter däremot ner virket och försämrar hållfastheten.  

 

2.5.3 Rötsvamp och hussvamp  

Rötsvampar angriper trävirke och bryter ner dess celler genom sin enzymutsöndring. 

Träkonstruktioner som angrips av rötsvampar riskerar att orsaka allvarliga hållfasthetsförsämringar.  

För att rötsvampens sporer ska börja gro krävs tillgång till fritt vatten. Därefter måste det angripna 

materialet ha en tillräckligt hög fuktkvot för att svampen ska växa till sig och kunna bryta ned 

materialet. Dessa svampar kräver hög RF i den omgivande luften för att kunna växa (>85% RF).  

Det finns dock ett undantag vilket är den Äkta hussvampen, som kan växa i förhållandevis torrt trä. 

Denna svamp kan angripa virke med en fuktkvot på 20-55 % vid en temperatur på endast 3 - 26 °C. 

Den äkta hussvampen är den mest skadliga rötsvampen. Hussvampen skiljer sig betydligt från andra 

rötsvampar eftersom den själv kan transportera vatten flera meter via sitt mycel. Därmed behöver 

Blånadssvamparnas livsförutsättningar 

 KRAV PÅ 

FUKTKVOT 

KRAV PÅ 

TEMPERATUR 

SKADA TYP AV 

NÄRINGSBEHOV 

 

MINIMUM 

 

20 % 

 

-2,5 °C 

 Missfärgningar i blått, 

svart och brunt på ytor. 

 Virke som angripits får 

en större 

kapillärsugande förmåga 

vilket riskerar att 

förbättra möjligheten för 

rötsvampsangrepp. 

Trävirke. Angrepp 

förekommer mest 

i furu. 

OPTIMALT 28-100 % 22-28 °C 

MAXIMUM  40 °C 
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inte svampen angripa material där tillgången på vatten finns utan kan angripa konstruktioner som 

ligger långt ifrån vattenkällan.  Mycelet har förmågan att spridas över alla möjliga byggnadsmaterial 

och vid optimala levnadsförhållanden kan den växa 4-5mm per dygn. Den äkta hussvampen tål både 

frost och uttorkning men om temperaturen överstiger 40°C dör den. När den äkta hussvampen under 

sin livsprocess bryter ned trä bildas oxalsyra. För att överleva måste svampen neutralisera denna syra 

med hjälp av kalk vilket den kan få via exempelvis betong eller murbruk.  

   

  Figur 12. Äkta hussvamp. (Anticimex, 2010) 

 

 

Rötsvamparnas livsförutsättningar 

 KRAV PÅ 

FUKTKVOT 

KRAV PÅ 

TEMPERATUR 

SKADA TYP AV 

NÄRINGSBEHOV 

 

MINIMUM 

 

28 % 

 

3-6 °C 

 Bryter ned trävirket 

och försämrar 

hållfastheten i 

byggnads-

konstruktioner. 

 

Trävirke.  

OPTIMALT 40-70 % 20-27 °C 

MAXIMUM 80 % 30-37 °C 

 

 

 

Figur 13. Äkta hussvamp. Det vita svampmycelet 
bör inte förväxlas med mögel eller spindelväv. 
(Anticimex, 2010) 
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2.5.4 Mögelbakterier, Aktinomyceter 

Aktinomyceter är en grupp svampliknande bakterier som har förmågan att frodas utan särskilt stor 

tillgång på näring. Dessa mögelbakterier förekommer vanligen i jorden och alstrar en obehaglig 

mögellukt som kallas geosmin. Lukten geosmin är ett kännetecken för att en byggnad har drabbats av 

den så kallade Sjuka-hus-sjukan. (SBS, Sick-Building-Symton). 

Mögelbakteriers livsförutsättningar 

 KRAV PÅ 

FUKTKVOT 

KRAV PÅ 

TEMPERATUR 

SKADA TYP AV 

NÄRINGSBEHOV 

 Hög RF -12-100 °C  Missfärgningar på ytor. 

 Mögellukt (källarlukt) 

Trä, jord, sand, 

betong m.m.  

Ph-värde mellan  

5-9. 

 

(E-gruppen teknikinformation AB, 1990) 

2.5.5 Mögelgifter i fuktskadade hus 

Internationell forskning visar att mögelgifter i fuktskadade hus förekommer betydligt oftare än vad 

som tidigare varit känt. Forskning vid sektionen för medicinsk mikrobiologi visar att mögelgifter alltid 

förekommer där synliga mögelangrepp finns. Dessa mögelgifter mykotoxiner har en direkt 

celldödande effekt och kan påverka immunceller vilket kan innebära ökad risk för allergier. Inga stora 

mängder av giftet behövs för att allergier ska kunna utvecklas. Endast några pikogram av 

mykotoxiner behövs, alltså en miljondel av en miljondels gram. 

Att människor riskerar att bli sjuka av att vistas i fuktskadade byggnader är konstaterat sedan länge, 

men någon tydlig orsak har fortfarande inte kunnat konstateras. Forskning har ännu inte kunnat 

avgöra om hälsoproblemen i sjuka hus beror på miljögifter, bakterier eller emissioner från 

byggnadsmaterial (Bloom, 2008). 
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3 KVALITATIV INTERVJUSTUDIE 

Avsikten med intervjustudien har varit att bilda en uppfattning om kunskapsnivån hos berörda 

personer i ett byggprojekt vad gäller fuktrelaterade problem. Intresset har även legat i att undersöka 

hur kunskapsnivån skiljer sig mellan personer på olika hierarkiska nivåer. Det har också varit av 

intresse att bilda en uppfattning om vilken attityd och inställning till fuktfrågor och fuktsäkerhet som 

finns hos personer inom byggbranschen. Intervjuguider kan läsas i Bilaga 1. Intervjuguide. 

Sammanställning av intervjuprotokoll kan läsas i Bilaga 2. Intervjuprotokoll. 

Intervjumetod 

Den valda metoden för genomförandet av studien har varit en kvalitativ intervjustudie. Denna studie 

handlar om att finna eventuella gemensamma mönster och upplevelser hos intervjupersonerna 

oavsett inom vilken organisationsnivå personerna befinner sig inom. Fördelen med kvalitativa 

intervjuer är att personens upplevelse och erfarenhet kommer i fokus och utgör själva tyngdpunkten 

och inte vad som är den allmänna uppfattningen om ämnet.  

Utformning och analys av intervjuerna baseras på Jan Trosts bok ”Kvalitativa intervjuer”. Trost menar 

att intervjuaren ska sträva efter att få svar på frågan ”hur” istället för på frågan ”varför”. Metoden 

syftar till att söka faktisk information om människors åsikter, attityder, erfarenheter och upplevelser. 

Metoden innebär att intervjun ska uppfattas som ett samtal och inte någon utfrågning. Personen ska 

få en avslappnad känsla och därför har intervjuerna utförts i personernas vanliga arbetsmiljö. 

Trost beskriver vikten av att använda tydliga frågor under intervjun vilket underlättar för den 

intervjuade att lämna konkreta svar. Under samtliga genomförda kvalitativa intervjuer har anpassade 

intervjuguider utformats. Intervjuguiderna delades upp i fyra områden med ett fåtal frågor som låg 

till grund för samtalen. (Trost, 2005)  

Analysmetod 

En analys har genomförts för att utvärdera resultaten och det insamlade materialet från intervjuerna. 

Metoden för analysen går i enlighet med Trosts analysmetod för kvalitativa intervjuer vilket innebär 

att försöka finna gemensamma teman och mönster hos de olika intervjupersonerna samt även finna 

olikheter.  

Urval 

Intervjuer har genomförts med projektledare, platschefer, arbetsledare samt byggnadsarbetare. I 

urvalet har ingen hänsyn tagits till ålder, kön eller arbetslivserfarenhet. De intervjuade personerna är 

involverade i ett byggprojekt i Berga, Stockholm och ett byggprojekt i Skredsvik, Göteborg. Båda 

byggprojekten omfattar nybyggnation av militärrestauranger på uppdrag av Fortifikationsverket.  
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3.1 Intervjuresultat  

Fortifikationsverket har upphandlat NCC Construction Sverige AB som generalentreprenör för 

byggprojektet av en militärrestaurang i Berga, Stockholm. Projekteldare för byggprojektet arbetar på 

byggprojektavdelningen på Fortifikationsverket. 

För byggprojektet av militärrestaurangen i Skredsvik, Göteborg har Fortifikationsverket upphandlat 

Hansson & Söner Entreprenad AB som totalentreprenör. Projektledare för detta byggprojekt är en 

upphandlad konsult från Kodeda konsulter AB. 

Nedan följer resultat från samtliga intervjuer som genomförts. En sammanställning av vad de 

intervjuade personerna berättat presenteras. Intervjuprotokollen i sin helhet går att läsa i Bilaga 2. 

Intervjuprotokoll. 

Yrkeserfarenhet och kunskap 

Intervjufrågor ställdes för att få en inblick i kunskapen inom fuktområdet hos de intervjuade. 

Projektledare för Fortifikationsverket. Byggprojekt Berga, Stockholm den 24 februari 2010.  

Projektledaren har lång yrkeserfarenhet från byggbranschen och har arbetat på Fortifikationsverket i 

två omgångar under sin yrkesverksamma tid. Först jobbade han som förvaltningsingenjör på 

dåvarande Fortifikationsförvaltningen under nio år. Nu har han jobbat på Fortifikationsverket som 

projektledare de senaste sex åren. Han har arbetat praktiskt med fuktskador under nio år och har 

god kunskap om frekventa fuktskador och hur dessa åtgärdas. Projektledaren gav konkreta förslag på 

fuktskador som han upplever är de mest frekventa och kostsamma. Vidare anser projektledaren att 

samråd och tillit är oerhört viktigt i ett byggprojekt. Han menar att en projektledare ska vara bra på 

att kommunicera med olika typer av människor och ha en positiv inställning för att uppnå ett lyckat 

resultat. Som projektledare, anser han att det är viktigt att besitta en allmän kunskap om 

byggbranschen. Han har en god förståelse för entreprenadjuridik vilket han ser är en fördel i sin 

yrkesroll.   

Projektledare från Kodeda konsulter AB. Byggprojekt Skredsvik, Göteborg den 17 mars 2010.  

Projektledaren för byggprojektet i Skredsvik arbetar på ett konsultföretag i Göteborg med tio 

anställda. I dagsläget jobbar han som projektledare för 6-8 olika projekt varav ett är byggprojektet i 

Skredsvik där han är konsulterande projektledare åt Fortifikationsverket. Projektledaren har en lång 

erfarenhet av projektledning både i Sverige och utomlands. Han har en bred kompetens inom 

byggbranschen och är kunnig inom många områden såväl som fuktområdet. Han har ingen praktisk 

erfarenhet av arbete med fuktskador. 
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Platschef från NCC Construction Sverige AB. Berga, Stockholm den 2 mars 2010. 

Platschefen vid byggprojektet i Berga har lång yrkeserfarenhet från byggbranschen. Efter att ha 

arbetat som snickare i 20 år började han arbeta som platschef. Därmed har han en bred kunskap i 

byggprocessens produktionsskede. Som platschef får han ofta hantera fuktfrågor och försöka lösa 

fuktrelaterade problem. Han menar att bygghandlingar som ska följas ibland kan innehålla dåligt 

valda konstruktionslösningar ur fuktsynpunkt. Som upphandlad entreprenör måste valda 

konstruktioner följas även om de i vissa fall inte är lämpliga lösningar. Han berättar att det ibland inte 

finns ritningar på hur vissa detaljlösningar ska tätas. Platschefen berättar att han har stött på 

problem med anslutningar vid vägg/tak. Han säger att om det inte finns några instruktioner om 

exempelvis hur tätning av en fuktspärr mot ett korrugerat plåttak ska utföras, måste han själv finna 

en lösning för att garantera fuktsäkerhet. Platschefen påpekar därmed att brister redan finns hos 

konstruktören under projekteringen. Han anser att konstruktörer inte alltid har tillräcklig kännedom 

om fukt för att kunna välja lämpliga konstruktioner och material.  

Platschef från Hansson & Söner Entreprenad AB. Skredsvik, Göteborg den 17 mars 2010. 

Platschefen för byggprojektet i Skredsvik arbetar för en entreprenadfirma i Göteborg och har över 20 

års erfarenhet av byggbranschen. Ansvarsområdet är brett och innehåller ansvar för exempelvis 

kvalitetsfrågor, ekonomi, arbetsmiljö, personalfrågor, material etc. Eftersom ansvarsområdet är brett 

besitter han även goda kunskaper om fuktskador. Platschefen menar att de alltid har byggt som de 

tror är rätt och att de konstruktionslösningar som föreslagits har vid tidpunkten ansetts vara bra 

lösningar. Problem uppkommer först efter några år då byggnaden varit färdigställd. Det är inte förrän 

då det går att konstatera om konstruktionslösningen är bra eller dålig ur fuktsynpunkt. Hans 

inställning till nya konstruktionslösningar är att det inte går att lita på en ny konstruktion förrän den 

har testats och utvärderats under ett antal år. Platschefen upplever att stämningen på 

byggarbetsplatsen är god vilket medför att alla strävar efter att utföra sina arbetsuppgifter med 

kvalitet så att beställaren blir nöjd. 

Byggnadsarbetare från Hansson & Söner Entreprenad AB. Skredsvik, Göteborg den 17 mars 2010.  

Byggnadsarbetaren har en sexårig arbetslivserfarenhet som snickare och har skapat sig en viss 

förståelse för fuktskador. Byggnadsarbetaren beskrev problem med fuktskador som uppstår till följd 

av synliga fuktkällor. Han var positivt inställd till att lära sig mer om fuktområdet och skulle gärna 

delta på informationsmöten om fukt i byggnader. 
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Fuktskador i byggnader 

De intervjuade fick svara på frågor i syfte att få fram vilka byggnadskonstruktioner som ofta drabbas 

av fuktskador.  

Projektledare för Fortifikationsverket. Byggprojekt Berga, Stockholm den 24 februari 2010. 

Projektledaren i Berga, Stockholm har arbetat med åtgärder av fuktskador på militäranläggningar, 

lokaler och kontor. De fuktskador som han främst har arbetat med är fuktskador i takkonstruktioner, 

fukt i våtrum samt fukt i grunden där flytspackel medfört problem.  Skadorna som uppstod i 

takkonstruktionerna berodde ofta på att otäta enkelfalsade plåttak använts. En annan vanlig 

skadeorsak berodde på vattenansamlingar på låglutande tak där takbrunnar blivit igentäppta.  

Projektledaren tror att den mest utsatta byggnadsdelen vad gäller fuktskador är våtrum. Fuktskador i 

våtrum beror framförallt på otäta tätskikt bakom och under keramiska plattor i golv och väggar. Att 

dessa skador uppstår tror han beror på att förståelse kring riskerna med att punktera tätskikt tidigare 

inte fanns. Idag finns det krav och bestämmelser för hur ett våtrum ska byggas för att fuktskador inte 

ska uppkomma vilket förr inte fanns reglerat på samma sätt.  

Projektledare från Kodeda konsulter AB. Byggprojekt Skredsvik, Göteborg den 17 mars 2010. 

Projektledaren för byggprojektet i Skredsvik har inte stött på omfattande fuktskador under sin 

yrkesverksamma tid. De fuktskador han har kommit i kontakt med handlar om att väderskydd inte 

använts för att skydda byggnadsmaterial från nederbörd. Exempel på sådana skador är att gipsskivor 

i ytterväggskonstruktioner har drabbats av mögelangrepp. Ytterväggar och betongplattor tror han är 

de mest utsatta byggnadsdelarna då dessa ständigt är utsatta för olika väderförhållanden samt 

markfukt där flera fukttransporter måste beaktas. Han menar att riskerna med dessa 

konstruktionsdelar måste utvärderas redan under projekteringen. Han säger att orsakerna till de 

fuktskador som uppstår framförallt beror på att riskfyllda konstruktioner väljs. Han menar att 

tillräcklig kunskap inte finns om konstruktionerna för att kunna genomföra tillförlitliga riskanalyser 

för valda konstruktionslösningar.  

Platschef från NCC Construction Sverige AB. Berga, Stockholm den 2 mars 2010. 

Platschefen nämnde ett antal fuktproblem som han varit i kontakt med. Ett problem som uppstått 

var då en konstruktör hade konstruerat en betongplatta med en fördjupad ”ränna” runtom hela 

betongplattan där ytterväggen sedan skulle kunna sänkas ner för att på så vis undvika köldbryggor. 

Dessvärre uppstod problem med att regnvatten samlades i ”rännorna” innan stomresning. När 

ytterväggen sedan placerades ner i betongplattan blev den rejält uppfuktad vilket tog väldigt lång tid 

att torka ut med värmefläktar.  
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Figur 14. Figuren visar hur vattensamlingar blir stående i 
betongplattans "ränna" där ytterväggskonstruktionen ska 
placeras. 

 

Figur 15. Ett fuktsäkrare alternativ är att gjuta 
betongplattan med en upphöjd på ca 100 mm för 
placering av ytterväggskonstruktionen. 

 

Han menar att i sådana fall är det svårt för platschefer och byggnadsarbetare att påverka 

konsekvensen av vald konstruktionslösning . Avhjälpande åtgärder som riskerar förlänga byggtiden 

måste då vidtas. Platschefen föreslår ett fuktsäkrare alternativ för betongplattan vilket visas i figur 

15. Platschefen tar också upp fuktskador orsakade av bristande väderskydd. Han berättar om att 

svårigheter med tätning förekommer vid fönster och anslutningar tak/vägg. 

Platschef från Hansson & Söner Entreprenad AB. Skredsvik, Göteborg den 17 mars 2010. 

Vad gäller fuktskador i byggnader menar platschefen för Skredsvik, att de byggnadskonstruktioner, 

metoder och material som används är de som anses vara rätt i nuläget. Han poängterar att det inte 

handlar om slarv eller byggfusk om fuktskador uppstår utan det handlar om att vissa metoder och 

material inte är tillräckligt beprövade då dessa väljs att användas. En ny lösning är ofta en typ av 

experiment där framtiden får utvisa resultatet. Han tror att den mest utsatta byggnadsdelen är 

grunden. Detta beror på att den ligger mot marken och markfukten är ofrånkomlig. Dessutom tar det 

väldigt lång tid för en betongplatta att torka ut tillräckligt innan golvbeläggning kan läggas.  

Byggnadsarbetare från Hansson & Söner Entreprenad AB. Skredsvik, Göteborg den 17 mars 2010. 

Snickaren menar att de fuktskador som han varit i kontakt med har berott på dåliga 

väderförhållanden vid stomresning då risk finns att byggnadsmaterial exponeras av nederbörd under 

en längre tid. De orsaker som genererar till fuktskador tror han är att hål görs i plastfolien i väggen 

samt att man bygger under väderförhållanden med mycket nederbörd. Han är övertygad om att de 

byggnadsdelar med mycket installationer är mest utsatta för fuktskador. Vidare anser han att en 

annan orsak till fuktproblematiken är att fel konstruktionslösningar används.   
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Att förebygga fuktskador 

Frågorna som ställdes syftade till att få fram på vilket sätt fuktrelaterade skador kan förhindras. 

Projektledare för Fortifikationsverket. Byggprojekt Berga, Stockholm den 24 februari 2010. 

Projektledaren för Bergaprojektet anser att det egentligen inte behövs några specifika 

tillvägagångssätt för att förebygga fuktskador då det främst är ekonomin som styr. Han menar att 

fuktskador allra främst kan undvikas genom att byggnadsarbetare är noggranna i sitt 

arbetsutförande. I egenskap av projektledare säger han att ledarskapet från hans sida inte är särskilt 

stort då mycket redan är väldigt styrt från början i hur arbetet ska utföras. 

Projektledaren var relativt kritisk till att anordna ett informationsmöte om fukt och fuktskador inför 

byggnadsarbetare. Projektledaren anser att viljan att lära om fuktproblem inte finns hos 

byggnadsarbetare samt att det inte finns företag som skulle vara villiga att stå för en sådan 

merkostnad.  

Projektledare från Kodeda konsulter AB. Byggprojekt Skredsvik, Göteborg den 17 mars 2010. 

Projektledaren för byggprojektet i Skredsvik anser att genom att prioritera tunga konstruktioner 

såsom betongelement i ytterväggar kan fuktskador undvikas. Detta främst för att de är lättare att 

täta samt att användning av organiskt material som är fuktkänsligt undviks. Sandwichelement är en 

typ av tung konstruktion som han föredrar. Orsaken till fuktskador tror han beror främst på att 

riskfyllda konstruktioner väljs och att tillräcklig kunskap om fukt och byggnadsfysik inte finns. För att 

undvika riskfyllda konstruktioner påpekar han vidare vikten av att ta lärdom av tidigare misstag och 

säkerställa att samma fel inte uppstår igen. Att fel uppstår i en ny konstruktionslösning säger han är 

förståeligt, men han menar att upprepa samma typ av fel ska vara oacceptabelt. För att misstag ska 

kunna komma fram och erfarenhetsåterföring ska vara möjlig krävs en öppen dialog i alla led.  

Genom att använda sig av kvalitetssystem samt att problematik kring fuktskador tas upp på 

dagordningen tror projektledaren att skador går att förebyggas. Vidare föreslår han att utförliga 

riskanalyser bör utföras så att eventuella risker för fuktskador kan diskuteras och hanteras på ett 

systematiskt sätt tidigt i projektet. Återigen poängterar han vikten av att ständigt ligga steget före 

och utvärdera eventuella händelser och problem som kan inträffa. Fuktskador representerar sådana 

problem och dessa, menar han, kan undvikas genom medvetenhet. 

Platschef från NCC Construction Sverige AB. Berga, Stockholm den 2 mars 2010. 

Platschefen anser att fuktskador kan undvikas genom informationsspridning om risker för fuktskador 

i olika konstruktionsdelar till samtliga personer inom ett byggprojekt. Han anser att konstruktörer 

borde välja konstruktionslösningar med hänsyn till fukt samt vara noggrannare med att ange hur 
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fuktkänsliga detaljlösningar ska utformas. Platschefen är positiv till att arbeta med fuktsäkerhet och 

han upplever att ett sådant arbete definitivt är ekonomiskt försvarbart. Han anser att kostnaderna 

för att välja fuktsäkra material och arbeta för fuktsäkerhet är betydligt lägre än vad kostnaderna för 

åtgärder av fuktskador är. Han säger att det viktiga är att kostnader för arbeten med fuktsäkring tas 

med i planeringen och kostnadskalkyler redan från början.  

Platschef från Hansson & Söner Entreprenad AB. Skredsvik, Göteborg den 17 mars 2010. 

Platschefen för Skredsvik tror att den främsta orsaken till fuktskador är okunskap. Med detta menar 

han att kunskapen om vissa konstruktionslösningar och material är otillräcklig.  

För att förebygga fuktskador tror han att som platschef kan han informera sina medarbetare genom 

egenkontrollsystem. Detta innebär att den som utför arbetet intygar att det är rätt utfört. Innan 

arbetet ska utföras får byggnadsarbetaren då ett dokument på hur arbetet ska utföras och vad som 

ska beaktas. Platschefen anser att det är viktigt att hålla sina medarbetare uppdaterade och att 

kontinuerligt informera om hur arbetsmoment ska utföras ur fuktsynpunkt.   

Genom god planering där olika byggnadsdelar får tid att torka ut, kan fuktskador undvikas på ett 

effektivt sätt. Han menar att genom att välja fukttåliga material kan många fuktskador undvikas. Han 

anser att grundläggande är att åstadkomma ett bra samarbete och en öppen dialog mellan olika 

parter. Via öppen dialog tycker han att många problem kan lösas och undvikas.  

 

Byggnadsarbetare från Hansson & Söner Entreprenad AB. Skredsvik, Göteborg den 17 mars 2010. 

Snickaren anser att genom att informera berörda personer på byggarbetsplatsen om vilka risker som 

finns kan fuktskador förebyggas. Genom att vara noggrann och uppmärksam i sitt arbetsutförande, 

kan han som snickare förebygga att fuktskador uppstår. Om tveksamheter uppstår kan detta 

diskuteras både med platschef och arbetskollegor för att gemensamt hitta en lämplig lösning.  

Som snickare ska ritningarna följas och i regel är de tydliga och enkla att följa. Det är sällan problem 

med att tolka en ritning. Däremot kan det uppstå stora problem då tillgång till samtliga ritningar inte 

finns i startskedet av ett byggprojekt. Vissa detaljritningar är inte klara vid byggstart och detta kan 

ibland skapa problem.  
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3.2 Analys av intervjuresultat 

Analysen har utförts enligt metoden för kvalitativa intervjuer som beskrivs i Jan Trosts bok 

”Kvalitativa intervjuer” samt baserat på de uppfattningar och lärdomar som tillgåtts under 

examensarbetets utförande.  

3.2.1 Kunskapsnivå  

Kunskapsnivåerna inom fuktområdet har kunnat identifieras hos de intervjuade personerna som 

arbetar på tre olika hierarkiska nivåer. Vissa samband och mönster har kunnat fastställas.  

Praktiska exempel på fuktskador har kunnat presenteras av samtliga intervjupersoner. En av 

projektledarna har en stor erfarenhet av att arbeta med att åtgärda fuktskador. Han redogjorde för 

fuktskador exempelvis i våtrum och platta tak utifrån sin praktiska erfarenhet. Andra intervjuade 

nämnde fuktskador till följd av bristande väderskydd där byggnadsmaterial och konstruktioner 

utsatts för nederbörd. Byggnadsarbetaren påpekade mycket om problemen med bristande 

väderskydd vid stomresning. Båda platscheferna konstaterade att brister förekommer i 

projekteringsskedet och att valda konstruktionslösningar kan vara olämpliga ur fuktsynpunkt. Att det 

finns en okunskap om hur fukt kan påverka byggnadskonstruktioner och material påpekade båda 

platscheferna.  

Utmärkande var det engagemang och den kunskapen som fanns både hos platschefen i Berga, 

Stockholm och platschefen i Skredsvik, Göteborg.  Vi upplevde att dessa personer hade ett brett 

perspektiv på fuktproblematiken. De hade både en förståelse för praktiska fuktskador samt en vilja 

och engagemang till att förbättra förutsättningarna ur fuktsynpunkt, för det arbete som bedrivs i 

såväl projekteringsskedet som produktionsskedet.  

Bygger som man ”tror” är rätt 

Platschefen för byggprojektet i Berga kunde konstaterade att brister uppstår redan under 

projekteringen då konstruktioner väljs utan att fuktsäkerheten beaktats. Tydliga anvisningar för hur 

arbetsmoment med fuktkänsliga konstruktionslösningar saknas i bygghandlingarna vilket leder till att 

entreprenörerna själva måste finna en lösning.  

Vid en sådan situation tror vi att risken är stor att arbetsutförandet inte genomförs på ett fuktsäkert 

sätt. Om entreprenörer inte har fått tydliga monteringsanvisningar för vissa konstruktioners 

fuktkänsliga detaljlösningar blir resultatet att problemet löses på bästa möjliga sätt utifrån den 

praktiska erfarenhet och kunskap entreprenören besitter. Med hänsyn till fuktproblematikens 

komplexitet är det inte säkert att vald lösning på problemet är korrekt. Det krävs i vissa fall en 



32 
 

specialist inom fuktområdet för att kunna konstatera samtliga fuktbelastningar konstruktionen kan 

förväntas utsättas för och i vilken utsträckning detaljlösningar måste tätas.  

En av platscheferna konstaterade att de alltid har byggt som de ”tror” är rätt ur fuktsynpunkt för den 

aktuella tidpunkten. Det som är intressant är ordvalet ”tror” vilket vi menar ofta förekommer inom 

byggbranschen. Man tror och förmodar att man bygger rätt, men frågan är om det finns ett intresse 

för att ta reda på om det verkligen är rätt? Hur ska man göra för att säkerställa att byggnaden utförs 

fuktsäkert? 

Brist på teoretisk kunskap om fuktmekanik 

Vår uppfattning utifrån detta är att den praktiska kunskapen och erfarenheten om fuktskador i regel 

finns på alla nivåer. Däremot tror vi att djupare teoretisk kunskap saknas. Att de intervjuade i olika 

avseenden har påpekat att okunskap är ett stort problem visar på att dilemmat faktiskt är känt. Det 

är den teoretiska kunskapen som inte finns vilken är nödvändig vid val av byggnadskonstruktioner, 

material och arbetsutföranden. Detta eftersom fuktskadeorsaker är komplexa och varje 

konstruktionslösning har sina kritiska delar ur fuktsynpunkt som måste beaktas. 

Vi menar att om det finns en praktisk erfarenhet av en fuktskada och hur den kan åtgärdas upplevs 

inte ett behov av att utreda skadan ytterligare. En fuktskada som uppstår kan ibland ha flera 

skadeorsaker eftersom fukt kan tillföras en byggnadsdel från olika fuktkällor och via olika 

fukttransporter. Det kan vara svårt om enbart praktisk erfarenhet av fuktskador finns att förstå 

samtliga fuktbelastningar en byggnadskonstruktion kan förväntas utsättas för.  

Oavsett om det gäller nybyggnation, ombyggnation eller renovering av en befintlig byggnad anser vi 

att det är viktigt att behärska både teoretisk och praktisk kunskap om fuktområdet. Vid avhjälpande 

åtgärder av fuktskador utförs ett ingrepp i byggnaden som i vissa fall kan ändra byggnadens 

förutsättningar. Att ändra en byggnads förutsättningar utan att göra en vidare utredning om 

förändringarnas konsekvenser, kan ofta innebära att andra problem uppstår. Dessa ändringar kan i 

sin tur leda till att andra typer av fuktskador uppstår i byggnaden. Vi anser därför att det är av stor 

vikt att besitta både praktisk och teoretisk kunskap om fukt både vid arbete med avhjälpande 

åtgärder samt vid förebyggande åtgärder. 

Exempel på hur avhjälpande av fuktskador kan orsaka att nya fuktskador uppstår 

Problem nr. 1) Det förekommer problem med frostsprängning i en putsad fasad. Detta kan bero på 

ett värmeläckage via vindsbjälklaget till taket så att snö smälter och istappar vid hängrännor uppstår 

under vinterperioden. Smältvatten från dessa kan då rinna ner på putsfasaden och pressas in i 

otätheter genom putsen. När vattnet fryser uppstår frostsprängningar i putsfasaden. För att åtgärda 
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orsaken till detta kan tilläggsisolering av vindsbjälklaget väljas att utföras för att reducera 

värmeläckaget från inomhusluften så att vinden blir kall. Om vinden är kall hålls även taket kallt och 

ingen snösmältning uppstår.  

Figur 16. Skador på putsfasad. 

 

Problem nr 2.) Om vindsbjälklaget tilläggsisolerats korrekt ska en ångtät plastfolie ha monterats 

under isoleringen för att förhindra att varm och fuktig inomhusluft kommer upp på vinden. Om detta 

inte utförts eller om plastfolien inte är helt tät vid skarvar och liknande, kan den fuktiga 

inomhusluften ta sig upp i det kalla vindsutrymmet. När den fuktiga luften kyls ned i det kalla 

vindsutrymmet kan luften inte längre bära den stora mängden fukt och då kondenseras överskottet 

mot undertaket på vinden. Fuktskador i form av mikrobiell tillväxt kan då uppstå på undertaket som i 

regel består av ett organiskt material. Därmed har en ny fuktskada uppstått till följd av den tidigare 

åtgärd som vidtagits gällande frostsprängningar i putsfasaden. 

Exemplet visar på att åtgärder av ett problem kan leda till att nya problem uppstår om inte rätt 

kunskap om hur fukten kan transporteras finns. Det är därför viktigt att besitta goda kunskaper om 

fuktmekanik och byggnadsfysik vid både nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad och renoveringar.  

 

 

 

Figur 17. Istappar har bildats vid hängrännor. 
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3.2.2 Attityd och inställning 

Inställningen till hur problematiken kring fuktskador kan hanteras varierade mellan 

intervjupersonerna. En av projektledaren var kritiskt inställd till fuktfrågorna och menade att det inte 

är ekonomisk försvarbart att bedriva ett fuktsäkerhetsarbete. Han ansåg att fuktskador främst kan 

undvikas genom att byggnadsarbetare är noggranna i sitt arbetsutförande.  

Den andra projektledaren däremot var positiv till fuktsäkerhetsarbete. Han poängterade vikten av att 

ständigt ligga steget före och utvärdera eventuella risker och problem som kan inträffa ur 

fuktsynpunkt. Han tyckte att riskanalyser för byggnadskonstruktioner borde genomföras samt att 

fuktfrågorna borde tas upp på dagordningen. Han säger att noggranna riskanalyser för 

byggnadskonstruktioner medför att det tidigt i projektet går att diskutera hur riskerna för fuktskador 

på ett systematiskt sätt ska hanteras och undvikas. Vi upplever att projektledarens attityd och 

inställning till ett gediget fuktsäkerhetsarbete i byggprocessen är väldigt positivt. Hans sätt att 

beskriva metoder för att lösa problematiken kring fuktskador stämmer väl överens med de metoder 

för fuktsäkring som forskare har tagit fram för fuktsäkring i projektets alla skeden. 

Vi upplever att båda platscheferna också är positivt inställda till fuktsäkert arbete. Platschefen för 

byggprojektet i Berga menar att ett fuktsäkerhetsarbete absolut är ekonomiskt försvarbart då 

merkostnaden för att bedriva ett fuktsäkerhetsarbete är betydligt mindre än vad det kostar att 

åtgärda fuktrelaterade skador.  

Platschefen för projektet i Skredsvik påpekade betydelsen av en god planering där byggnadsdelar får 

tid att torka ut samt att fukttåliga material borde väljas. Han nämner, precis som flera av de andra 

intervjuade, att god kommunikation och öppen dialog mellan alla medarbetare är väsentligt för att 

eventuella problem ska kunna diskuteras och lösas. Projektledaren och platschefen för byggprojektet 

i Skredsvik säger att en öppen dialog i alla led är en avgörande faktor för ett fungerande arbete. De 

menar att genom en öppen dialog är sannolikheten större att misstag uppdagas och därmed kan 

undvikas i framtiden.  

 

Den uppfattning vi får tyder på att ett fuktsäkerhetsarbete även här är något som skulle kunna 

tillämpas. Platschefens inställning till fuktsäkra materialval och väl tilltagna tider för uttorkning av 

material visar på att rutiner för fuktsäkerhet skulle vara erforderlig. Även snickaren hade en positiv 

inställning till att ge fuktfrågorna större fokus via ett eventuellt informationsmöte.  

Generellt upplever vi att det råder en positiv inställning till att hantera fuktfrågor på ett systematiskt 

sätt genom byggprojektets samtliga skeden. En något negativ inställning hos projektledaren, som 

också representerar byggherren i detta fall, kan vara en av anledningarna till att fuktfrågorna inte fått 
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större fokus. Men detta tror vi inte är den huvudsakliga anledningen. Den uppfattning vi har bildat 

oss vid kontakt med Fortifikationsverket som byggherre, är att det finns en vilja att börja beakta 

fuktfrågorna i större utsträckning. En alltför stor tillförlitlighet till projektörer och upphandlade 

entreprenörers kompetens kan vara en orsak till att vidare krav på fuktsäkerhet inte har prioriterats. 

Men som i regel ”man får inte mer än vad man betalar för” och fuktsäkerhet i byggprocessen är en 

ökad kvalitetssäkring som måste beaktas och prioriteras av byggherren redan innan upphandling.  

3.2.3 Slutsatser 

Att nederbörd kan orsaka stora problem ur fuktskadesynpunkt är de flesta medvetna om. Däremot 

kan det vara betydligt mer komplext att förstå hur exempelvis markfukt eller fuktig inomhusluft kan 

påverka byggnadskonstruktioner. Det är därför av betydelse att både ha praktisk och teoretisk 

förståelse för fuktproblematiken. För att fuktfrågan ska få genomslag och fokus tror vi att det krävs 

en ökad förståelse för samtliga fuktbelastningar som en vald konstruktion kan utsättas för. Genom 

att bedriva ett systematiskt fuktsäkerhetsarbete i byggprojektets samtliga skeden kommer en 

kunskapshöjning att bli resultatet. Detta eftersom fuktsäkerhetsarbetet med angivna rutiner, 

checklistor och kontrollplaner innebär att fuktfrågorna hanteras av såväl byggnadsarbetaren som 

konstruktören.  

 Teoretisk och praktisk kunskap om fuktmekanik och byggnadsfysik är av vikt vid 

nybyggnation. Detta för att kunna projektera en fuktsäker byggnad och välja fuktsäkra 

material och konstruktionslösningar. 

 

 Teoretisk och praktisk kunskap om fuktmekanik och byggnadsfysik är av vikt vid ombyggnad, 

tillbyggnad och renovering av befintlig byggnad. Detta då ingrepp som utförs i en befintlig 

byggnad kan förändra byggnadens förutsättningar ur fuktsynpunkt. 

Gemensamt för samtliga intervjuade personer var att kommunikation och samarbete mellan olika 

parter är oerhört viktigt. I dessa avseenden håller vi med då vi menar att god samordning är 

avgörande för att ett byggprojekt ska kunna bedrivas såväl som ett fuktsäkerhetsarbete. God 

samordning baseras på tillit och kommunikation vilket samtliga intervjuade personer har nämnt i 

olika aspekter. Vi anser att genom att bedriva ett fuktsäkert byggande går det att förbättra 

möjligheten till uppföljning och erfarenhetsåterföring. Mer om detta beskrivs i kapitel 6. ”Fuktsäkert 

byggande”. I vår analys och tolkning av intervjuresultatet kan urskiljas en efterfrågan på rutiner för 

ett effektivare fuktsäkerhetsarbete samt möjlighet till kunskapshöjning inom fuktområdet.   
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Nedan följer viktiga lärdomar och rekommendationer som har framkommit under intervjuerna.   

 Bra kommunikation och öppen dialog i alla led. 

 Tydligare detaljritningar och anvisningar för montering och arbetsutförande vid fuktkänsliga 

arbetsmoment. 

 Ta lärdom av tidigare misstag och säkerställ att misstag inte upprepas. 

 Välj byggnadskonstruktioner och material som är beprövade och utvärderade ur 

fuktsynpunkt. 

 God planering och rimliga tidsplaner så att byggnadsdelar får tid att torka ut. 

 Använd fukttåliga byggnadsmaterial såsom tunga konstruktioner. 

 Ta upp fuktfrågan på dagordningen. 

 Se till att alltid ”ligga steget före” och utvärdera eventuella händelser och problem. 

 Gör utförliga riskanalyser med avseende på fukt. 

 Informationsspridning om fuktskador och vilka risker som finns. 

 Kostnader för arbeten med fuktsäkring bör tidigt räknas med i planeringen och 

kostnadskalkyler. 

 Informera om risker med fukt via egenkontrollsystem.  

Vi vill hävda att ett fuktsäkerhetsarbete ska kunna genomföras till en rimlig kostnad och garantera att 

eventuella framtida renoveringskostnader till följd av fuktskador kan undvikas. För att ett fuktsäkert 

byggande ska kunna bedrivas krävs att byggherren sätter fuktfrågorna i fokus och ställer krav på 

fuktsäkring. 
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4 ENKÄTUNDERSÖKNING 

Enkätundersökningen baseras på följande frågor: 

 Vilka är de mest frekventa och kostsamma fuktrelaterade skadorna som uppstått i byggnader 

inom Fortifikationsverket som du känner till? 

 Vad tror du är orsaken till de fuktskador som uppstår i byggnader? 

 På vilket sätt arbetar du med att förebygga och undvika att eventuella fuktskador uppstår? 

Inledning 

För att få en uppfattning om hur fuktskadestatistiken ser ut inom Fortifikationsverkets 

byggnadsbestånd valdes ett genomförande av en enkätundersökning. Tidigare fuktskadestatistik 

inom organisationen finns inte dokumenterat inom verket. Därför fanns ett intresse att undersöka 

hur Fortifikationsverkets egna medarbetare har kommit i kontakt med fuktrelaterade skador under 

sin yrkesverksamma tid inom verket. Enkätformuläret finns att läsa i Bilaga 3. 

Syfte 

Syftet med enkätundersökningen var att inhämta information från anställda inom 

Fortifikationsverket gällande deras kunskaper och erfarenheter av fuktskador inom verkets egna 

byggnadsbestånd. 

Metod 

Enkäten utformades hos Fortifikationsverket med hjälp av enkätverktyget Netigate. För att kunna få 

fram relevant information utformades tre större enkätfrågor där besvararen fick möjlighet att fritt 

skriva ner sina svar. Under en period av två veckor fick valda intervjupersoner möjlighet att besvara 

enkäten.  

Urval 

Enkäten skickades ut till 174 anställda på Fortifikationsverket som arbetar på Fastighetsavdelningen 

Norr, Fastighetsavdelningen Syd och Byggprojektavdelningen. Urvalet av dessa personer valdes 

utifrån de anställdas arbetsuppgifter och därmed rimligheten att de kommit i kontakt med 

fuktrelaterade problem under sin yrkesverksamma tid inom verket.  
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4.1 Intervjuresultat 

Resultatet från enkätundersökningen presenteras i nedanstående tabell. De vanligaste och mest 

frekventa fuktskador som Fortifikationsverkets medarbetare har varit i kontakt med redovisas utifrån 

fuktskada, fuktskadeorsak samt förslag på åtgärder. Denna information kan vara av vikt för hur 

Fortifikationsverket ska prioritera fördelningen av resurser för drift och underhåll. Svarsfrekvensen 

för enkätundersökningen var enligt följande: 

 53 % vilket motsvarar 92 personer av totalt 174 personer har svarat på frågan ”Vilka är de 

mest frekventa och kostsamma fuktrelaterade skadorna som uppstått i byggnader inom 

Fortifikationsverket som du känner till?” 

 

 50 % vilket motsvarar 87 personer av totalt 174 personer har svarat på frågan ”Vad tror du är 

orsaken till de fuktskador som uppstår i byggnader?” 

 

 50 % vilket motsvarar 87 personer av totalt 174 personer har svarat på frågan ”På vilket sätt 

arbetar du med att förebygga och undvika att eventuella fuktskador uppstår?” 

Nedan visas fördelningen av arbetsområden inom Fortifikationsverket hos samtliga som besvarat 

enkäten: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

I. Driftpersonal (drift- och 

fastighetstekniker m.fl.) 

59st (50%) 

II. Administration och tekniskt stöd 

(administratör, handläggare, ekonom, 

projektledare m.fl.) 

39st (33%) 

 

III. Ledning/chef  20st (17%) 
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De personer som besvarat enkätfrågorna arbetar på följande avdelningar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Tabellen visar vid vilken avdelning de som  
har besvarat enkäten arbetar på inom Fortifikationsverket.  



 

12%

Läckande tak.

Fuktskada i källarvägg.  

Fuktskada i träkonstruktion 
mot betongplatta på mark.

Frostsprängning i fasad.

Fuktskada i våtutrymmen.

Torpargrund/Krypgrund.

Otätheter i anslutning vid 
yttervägg och takkonstruktion.

Fuktskada på vindar.

Otätheter vid genomföringar 
och infästningar i fasad.

Fuktskador runt kyl och 
frysrum.

Frostsprängda fullmurar och 
skalmurar.

Fuktskador i Fortifikationsverkets byggnadsbestånd 

Figuren nedan visar de fuktskador som 

Fortifikationsverkets byggnadsbestånd. Siffrorna baseras på resultatet från enkätundersökningen

92 personer har svarat.  
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Fuktskador i Fortifikationsverkets byggnadsbestånd  

Figuren nedan visar de fuktskador som upplevs mest frekventa och kostsamma inom 

byggnadsbestånd. Siffrorna baseras på resultatet från enkätundersökningen
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Upplevda  fuktskadeorsaker 

Tabellen visar de fuktskadeorsaker som Fortifikationsverkets medarbetare angett under 

enkätundersökningen. Siffrorna baseras på resultatet från enkätundersökningen där 87 personer har 

besvarat frågan. 

 
Fuktskada i 

byggnadskonstruktion 

Antal svar  Fuktskadeorsak 

 

Läckande tak 

 

62,1 % 

Plåttak som läcker, platta tak med bristfällig 

takpapp. 

 

Fuktskada i källarvägg   

 

21,8 % 

Bristfällig dagvattendränering.  

 

Fuktskada i träkonstruktion 

mot betongplatta på mark. 

 

17,2% 

Markfukt, kapillärsugning, fel marklutning. 

 

 

Frostsprängning i fasad 

 

 

 

12,6 % 

För dåligt ventilerade eller isolerade vindar. 

Detta ger ett värmeläckage till yttertaket 

vilket medför isbildning i rännor och leder till 

att vatten rinner in i falsar. Otätheter i 

ståndfalsar gör att vatten rinner ner på 

fasaden och in i sprickor. Risker förekommer i 

putsfasader och tegelfasader. 

 

Fuktskada i våtutrymmen 

 

12,6 % 

Bristfällig ventilation. Otäta tätskikt i väggar 

och golv. 

 

Torpargrund/Krypgrund 

 

5,7 % 

För hög relativ fuktighet i torpargrund. 

Fuktkondensation mot blindbotten. 

 

Otätheter i anslutning vid 

yttervägg och 

takkonstruktion 

 

4,6 % 

 

Brister i arbetsutförande samt felaktiga val av 

konstruktions- och detaljlösningar. 
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Att förebygga och undvika fuktskador 

Fortifikationsverkets medarbetare har i undersökningen fått ange på vilket sätt de arbetar 

förebyggande vad gäller fuktskador. Många av förslagen tyder på att de även beskrivit förebyggande 

åtgärder som kan vidtas. Nedan följer en lista på de åtgärdsförslag som angivits. Resultatet baseras 

på svar från 87 personer utav 174 personer som har fått enkäten.  

 Regelbundna besiktningar utvändigt och invändigt. 

 Besiktning av vindar. 

 Tillfredsställande drift och underhåll.  

 Snöskottning av tak. 

 Rensa hängrännor och stuprör kontinuerligt. 

 Montera värmekablar i hängrännor och stuprör på utsatta ställen. 

 Undvik att bygga hus med platta tak. 

 Förse byggnader med tillfredsställda takfötter och takutsprång. 

 Använd godkända material. 

 

 

Fuktskada på vindar 

 

 

4,6 % 

Varma tak medför hög temperatur på grund 

av oisolerade vindsbjälklag som orsakar 

isbildning vid hängrännor. 

Kalla isolerade tak med otäta tätskikt mot 

vindsbjälklag som leder till att varm och fuktig 

inomhusluft kommer upp på vinden, kyls av 

och kondenserar mot undertaket.  

 

Otätheter vid genomföringar 

och infästningar i fasad 

 

3,4 % 

Brister i arbetsutförande samt felaktiga val av 

konstruktions- och detaljlösningar. Risker vid 

balkonger. 

 

Fuktskador runt kyl och 

frysrum 

 

1,1 % 

Dålig isolering eller otätheter runt kyl- och 

frysrum leder till kondens eller isbildning. 

 

Frostsprängda fullmurar och 

skalmurar 

 

1,1 % 

Omfogning som medfört att fukt trängt in och 

sprängt bort fogen eller att fog urlakats av 

väta.  
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 Utför arbeten fackmannamässigt. 

 Avråda kunden från dåliga konstruktionslösningar. 

 Uppföljning bör ske på fuktkänsliga byggnadsdelar. 

 Kontrollera marklutningar och markförhållanden intill byggnaden. 

 Uppsyn över tappvarmvattensystem. 

 God tillsyn och skötsel. 

 Noggranna val under projekteringen av detaljlösningar vid genomföringar och infästningar. 

 Kontinuerlig obligatorisk ventilationskontroll, OVK. 

 Avhjälpa problem för att förebygga eventuella framtida skador. 

 Kontrollera fukthalten i byggnadsmaterial innan materialet byggs in i konstruktionen. 

 Öka kunskapen om hur fuktskador kan uppstå. 

 Genomför en fuktsäkerhetsprojektering. 

 Gör riskbedömning för var eventuella fuktskador kan uppstå.  

4.2 Analys av intervjuresultat 

Många av de problem som har nämnts i enkätundersökningen kan relateras till bristande underhåll. 

De mest frekventa och kostsamma skadorna som har framkommit beror på läckande plåttak samt 

bristfällig och föråldrad takpapp. Genom att högprioritera och öka resurserna för underhåll av tak 

kan fuktskador inom Fortifikationsverkets byggnadsbestånd minimeras. Den normala livslängden för 

asfaltimpregnerad tätskiktspapp är ca 25-30 år. Modernare takpapp har ännu inte tjänat ut varpå det 

är svårt att uppskatta livslängden. Rätt underlag och underhåll kan innebära en livslängd på 30-50 år 

men detta beror på takpappens kvalitet (Riksantikvaieämbetet, 2010).  

För att förebygga läckande plåttak är det viktigt att plåttakets svaga punkter kontrolleras 

regelbundet. Dessa punkter är vanligtvis ränndalar, takrännor och genomföringar. Skador som 

uppstår på plåttak består i regel av rost orsakade av korrosion. Järnplåt skyddas dels genom ett 

galvaniserat zinkskikt samt dels genom målning vilket skyddar plåten från vatten och syre. Om dessa 

skyddsskikt kommer till skada kan plåten börja rosta och det är oftast bristande underhåll av 

färgskikten som är den främsta skadeorsaken. Det är också viktigt att hålla taken rena från smuts och 

fågelspillning vilket kan skada plåten. Hängrännor och stuprör bör rensas från löv och skräp ett par 

gånger per år (Larsson & Wästerby, 2006).  

Många har också påpekat att fuktskador uppstår i källarväggar på grund av bristfällig dränering. En av 

de viktigaste förutsättningarna för att byggnaden ska undgå fuktskador är att utföra en korrekt 

dränering under och runt byggnaden. Normalt uppfyller ett dräneringssystem sin funktion under ca 
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30-50 år. Det finns dock alltid en risk att dräneringssystemet sätts ur funktion om markförändringar 

uppstår kring byggnaden. Med hänsyn till detta bör dräneringssystemet ses över kontinuerligt. 

Ett annat vanligt fuktproblem är att fuktskador uppstår i träkonstruktioner som ligger dikt an mot en 

betongplatta på mark. För att inte problem ska uppstå måste rätt konstruktionslösningar väljas under 

projekteringen. Endast fuktsäkra material får vara i kontakt med betongplattan. Det finns olika sätt 

att skydda träkonstruktioner från en fuktig betongplatta. Tillfredsställande dräneringssystem är av 

stor vikt samt även tjäl- och sockelisolering. Betongplattan bör ha en underliggande värmeisolering 

av cellplast och ett skikt av dränerande, tvättad makadam. Ett sätt att undvika träkonstruktioner från 

att komma i kontakt med en fuktig betongplatta är att använda en luftspaltbildande plastmatta 

ovanpå betongplattan.  

Frostsprängningar i fasader samt fuktskador i våtrum nämndes i samma utsträckning i 

enkätundersökningen. Att frostsprängningar uppstår i putsfasader beror ofta på att isbildning vid 

hängrännor bildas vintertid till följd av värmeläckage genom taket. Om vindsbjälklaget inte är 

tillräckligt isolerat sker ett värmeläckage från inomhusluften till yttertaket. Under vintern kan snön 

på taket smälta och isbildning vid hängrännor uppstår. Fritt vatten riskerar då att rinna ner på 

fasaden via otätheter. Vattnet kan tränga in genom sprickor i fasaden där det sedan fryser och 

frostsprängningar uppstår. Ett annat problem är att exempelvis plåttak kan skadas vid avlägsnande 

av istappar. För att undvika dessa problem måste ett kontinuerligt underhåll av takkonstruktioner 

och anslutningar mellan tak och vägg genomföras. För att undvika problem med isbildning bör 

vindsbjälklagen isoleras och yttertaket luftas så att temperaturen på vinden hålls låg så att isbildning 

inte uppstår. 

Fuktskador som uppstår i våtutrymmen orsakas dels av läckande rörinstallationer och dels av att 

ytskikten inte är tillräckligt täta i väggar och golv. Skador i våtrum beror sällan på bristande underhåll 

utan främst på felaktigt arbetsutförande och dåliga materialval. Problemen utgörs av läckage i 

anslutningar mellan golvets tätskikt och golvbrunnen, otätheter i väggarna och golvens tätskikt samt 

läckage i otätheter som uppstått i skarvar och skruvhål. Fuktskador i våtutrymmen kan undvikas 

genom att vid nybyggnation och ombyggnation följa de checklistor som framtagits via VASKA-

projektet. VASKA-projektet finansierades av byggforskningsrådet och blev ett bevis på att det med 

enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. (Andersson & Kling, 2000) Upp till en 

fjärdedel av alla skador som uppstår i våtrum beror på läckage vid golvbrunnen. Därmed är det av 

stor vikt att välja golvbrunnar som är typgodkända samt att följa golvbrunnens 

monteringsanvisningar. Vid projektering för ett fuktsäkert resultat bör hänsyn tas till nedanstående 

punkter: 
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 Se till att ytskikt i fuktkänsliga utrymmen är täta. 

 Placera installationer så att läckage snabbt kan upptäckas.  

 Utforma byggnaden så att spridning av utläckande vatten hindras. 

 Se till att alla delar av en installation ska vara möjlig att bytas med rimliga åtgärder. 

Genom rätt arbetsutförande kan framtida skador minimeras väsentligt och för att åstadkomma detta 

rekommenderar vi att projektera och bygga fuktsäkert. Detta kan uppnås genom att utföra 

fuktsäkerhetsprojektering samt nyttja checklistor som baseras på erfarenheter från VASKA-projektet. 

(FuktCentrum, 2009) 

Att bygga våtrum skiljer sig en del från att projektera och bygga andra konstruktioner. Detta för att 

det är flera yrkesgrupper inblandade och att själva resultatet baseras på hur samordningen mellan 

dessa yrkesgrupper fungerar. Det är med hjälp av ritningar och beskrivningar som styrning av 

samordning och utformning av känsliga detaljer kan göras. Detta gäller såväl projektering och 

byggnation av våtrum som utförande av andra fuktkänsliga konstruktionslösningar. 

Vi anser att genom att bygga fuktskadesäkert kan bättre inomhusmiljöer åstadkommas samt 

minskade fuktskaderelaterade kostnader. Även ombyggnation och renovering av byggnader som 

utförts fuktskadesäkert kan göras enklare och billigare eftersom installationer strategiskt har 

placerats så att det finns möjlighet till byte och reparation av samtliga installationsdelar. 

Enkätundersökningen visar på att många fuktskador som uppstår i Fortifikationsverkets 

byggnadsbestånd kan undvikas genom att högprioritera resurser för drift och underhåll av vissa 

fuktkänsliga konstruktioner. Drift och underhåll måste anpassas bättre till de byggnadskonstruktioner 

som riskerar att utsättas för fuktskador och på så vis kan många framtida skador förebyggas och 

undvikas.  
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5 FUKTSKADOR I BYGGNADER 

Ny litteratur och forskningsrapporter om fuktsäkert byggande har tagits fram i Sverige vilket visar på 

att kunskapen redan finns tillgänglig idag. Dessvärre har kunskapen inte lyckats nå ut till samtliga 

aktörer inom byggbranschen och fuktrelaterade skador utgör fortfarande stora problem.  

Regeringen gav år 2006 Boverket i uppdrag att undersöka den tekniska utformningen av Sveriges 

byggnadsbestånd. Rapporten ”Så mår våra hus” är svaret på uppdraget och baseras på 1800 

byggnadsbesiktningar i 30 kommuner under åren 2007-2008. Boverket uppskattar att ca 66 % av alla 

byggnader i Sverige har någon typ av skada.  Ca 45 % av de upptäckta skadorna är fuktrelaterade 

skador som riskerar att påverka inomhusmiljön. I rapporten beskrivs att fel under projektering och 

arbetsutförande vid nybyggnation belastar byggsektorn. Erfarenhetsåterföringen inom 

byggbranschen är bristfällig vilket medför svårigheter att få en översikt över uppkomna fuktskador. I 

rapporten beskrivs också hur byggherrar ofta saknar insikt om sitt ansvar samt att tillämpningen av 

Boverkets byggregler är otillräcklig. Det förslag på åtgärder för att undvika systematiska byggfel som 

Boverket beskriver i rapporten är; ”kunskapsuppbyggnad och resurser till utvecklingsarbete för att 

utveckla fuktsäkerhetsprojektering och teknikutveckling inom byggsektorn.” (Boverket, 2009) 

I detta kapitel beaktas några av de byggnadskonstruktioner som i Sverige anses vara mest utsatta ur 

fuktsynpunkt. För varje konstruktion beskrivs dess risker samt hur riskerna kan förebyggas och 

undvikas.  

5.1 Betongplatta med ovanliggande värmeisolering 

Denna konstruktion har historiskt sett varit den mest skadedrabbade i Sverige. Problemet 

uppkommer då fukt från marken vandrar upp genom betongplattan och skadar ovanliggande golv. 

För att förhindra detta försågs konstruktionen med en fuktspärr, oftast en platsfolie. Trots denna 

åtgärd kvarstod många gånger problemet då plattan inte hade rengjorts från byggspill av organiskt 

material och som då fick mikrobiell tillväxt i det fuktiga klimatet. Problemet blev liknande om 

fuktspärren saknades helt i konstruktionen. 

När det gäller värmeisolering i en konstruktion är principen att värmeisoleringen ska ligga så långt ut 

på den kalla sidan som möjligt. I denna konstruktion ligger värmeisoleringen mot den varma sidan. 

Invändiga värmeisoleringar leder ofta till problem. (Anticimex, 2010) Betongplattor med 

underliggande värmeisolering har haft betydligt färre fuktskador än betongplattor med ovanliggande 

värmeisolering. Den underliggande isoleringen gör att betongplattan så småningom antar inneluftens 

temperatur vilket medför att plattan blir torr på sikt. Ur fuktteknisk synpunkt är detta en bra 

konstruktion och rekommenderas framför betongplatta med ovanliggande värmeisolering. 
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Vissa konstruktioner som idag anses vara fukttekniskt felaktiga var rekommenderade 

konstruktionsexempel i svenska byggnormer på 1960- och 70-talet (AK-Konsulter, 2010). Figuren 

visar konstruktionsprincipen för betongplatta med ovanliggande värmeisolering. Konstruktionen 

består av golvbeläggning, uppreglat golv med ovanliggande värmeisolering, plastfolie och 

betongplatta. 

 

 

 

 

 

 

 

Risker med betongplatta med ovanliggande värmeisolering 

Fuktskador kan uppstå i golvkonstruktionen på grund av följande orsaker: 

Hög relativ fuktighet. I denna konstruktion beror en hög relativ fuktighet på att den underliggande 

markens relativa fuktighet är nära RF 100 %. Marken har i princip samma temperatur som 

betongplattan och i kombination med en diffusionstät golvbeläggning blir den relativa fuktigheten i 

betongen också nära RF 100 %. Skador uppstår då om organiskt material som trä eller 

vattenbaserade golvlim kommer i kontakt med den fuktiga betongen. (AK-Konsulter, 2010) 

 

Träreglar kan ruttna och mögla. En vanligt förekommande skada i denna typ av konstruktion har 

varit att spikreglar av trä som gjutits in har ruttnat och möglat. På motsvarande sätt har även träkilar 

som använts för att lägga upp golvreglar skadats. 

 

Byggskräp på betongplattan. Denna konstruktion ställer stora krav på att betongplattan är ren 

innan ångspärren läggs på plattan. Om organiskt material såsom spån och byggskräp ligger kvar 

under ångspärren är sannolikheten stor att detta leder till mikrobiella problem med elak lukt 

som följd. (Anticimex, 2010) 

 

 

Figur 19. Betongplatta med ovanliggande värmeisolering. (Anticimex, 2010) 
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Brister i dräneringen eller dräneringsledningar som är felplacerade. Brister i dräneringen leder till 

att fukt i vätskefas sugs kapillärt in i betongplattan. Detta gör i sin tur att plattan då står i 

direktkontakt med vatten. Med dränering menas här vattenavledning i mark både genom 

materialskikt och genom dräneringsledningar. Det vatten som når grunden ska transporteras bort 

med både materialskiktet och dräneringsledningar. Vid genomsläppliga material såsom sand och grus 

behövs normalt sett inte några dräneringsåtgärder vidtas. Detta under förutsättning att materialet 

inte är så finkornigt i den utsträckningen att genomsläppligheten blir för låg. Vid all annan typ av 

mark behövs ett dräneringssystem. (Boverket, 2003) 

 

Fel marklutning medför risker. Ytvatten i form av nederbörd såsom regnvatten och smältvatten ska 

avledas från en byggnad. Om marklutningen från byggnaden inte är tillräcklig kommer ytvattnet att 

rinna mot byggnaden och kan ge fuktskador på betongplattan. Om byggnaden dessutom är belägen i 

en sluttning är det besvärligare att framkalla en naturlig lutning. 

 

För mycket vegetation runt byggnaden. Plantering av vegetation såsom blomsterrabatter intill en 

byggnad är olämpligt då detta kan öka fuktbelastningen på grundkonstruktionen. 

 

Förebygg och undvik riskerna 

Hög relativ fuktighet förebyggs genom att en ångspärr läggs på betongplattan. Eftersom 

betongplattan kommer att ha samma temperatur som marken gäller det här att lägga en ångspärr så 

att betongplattan skiljs från golvkonstruktionen. En ångspärr som består av alkalibeständig 

polyetenfolie med en tjocklek på 0,20 mm eller en luftspaltbildande plastskiva passar lämpligt att 

använda sig av. Det är viktigt att ångspärren täcker hela betongplattan och att denna är placerad 

under syllar och liknande. Det är mycket viktigt att behandla ångspärren varsamt så att denna inte 

skadas på något sätt. (Elmarsson & Nevander, Fukthandboken, 2006) 

 

Alla trädelar ska avskiljas från betongplattan med en fuktspärr. Spikreglar och annat organiskt 

material ska inte gjutas in i betongplattan. Använd i denna golvkonstruktion hellre flytande golv 

istället för uppreglat golv.  

 

Rensa betongplattan noga från all typ av organiskt material. Arbete med denna golvkonstruktion 

kräver en ordentligt rengjord betongplatta dvs. från allt organiskt material såsom byggskräp och 

liknande innan ångspärren läggs på plattan. 
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Korrekt utförd dränering och rättplacerade dräneringsledningar. Genom att lägga ett lager grovt 

material såsom makadam under betongplattan kan vatten förhindras att nå denna genom 

kapillärstigning. Det är viktigt att det grova materialet inte innehåller något finkornigt material av den 

orsaken att detta kan minska eller helt ta bort den kapillärbrytande effekten. (AK-Konsulter, 2010). 

Det är viktigt med dräneringsledningar med tillräcklig kapacitet så att vattnet verkligen har möjlighet 

att dräneras bort. Dräneringsledningar ska i regel utföras med en minsta invändig diameter på 75 

mm och läggas med en jämn lutning av minst 1:200 dvs. 10 mm på 2 meters avstånd. Ledningens 

högsta vattengång dvs. där röret ligger som högst ska ligga minst lika djupt som underkanten på 

anslutande dräneringsskikt. Ledningen läggs normalt sett på en bädd som är 50-100 mm tjock. Om en 

dräneringsledning placeras djupare än 1 meter under mark bör denna lämpligen förses med en 

spolbrunn i sin högsta punkt. 

 

En marklutning från huset. Detta åstadkoms genom att markytan intill byggnaden har ett fall. En 

lutning på 1:20 inom 3 meters avstånd från en byggnad ger vanligtvis en tillräcklig vattenavledning. 

Med hänsyn till att återfyllningen vid en byggnad normalt sätter sig med tiden bör lutningen göras 

större från början. Om en byggnad ligger i en sluttning kan ett avskärande dike grävas i sluttningen 

ovanför byggnaden på den sida av byggnaden som vetter mot sluttningen. Genom att förse en 

byggnad med tillräckligt hög sockel går det att undvika regn och smuts från att stänka upp på väggen 

ovanför. (Boverket, 2003) 

 

Undvik vegetation runt byggnaden. Genom att inte placera någon växtlighet intill en byggnad 

undviks onödig fukt att nå betongplattan. (Trygghetsvakten, 2008 ) 

5.2 Platta takkonstruktioner 

Platta tak är en omdiskuterad takkonstruktion. Vissa anser att detta är en riskkonstruktion medan 

andra påstår att det är driften och underhållet som inte sköts, snarare än att det är fel på själva 

takkonstruktionen. Oavsett åsikt kan konstateras att många problem och skador har uppstått med 

platta tak. Problemen uppstår sällan när taket är nytt utan uppkommer med åren. På grund av att 

taket är platt kan regnvatten inte rinna undan på samma sätt som på ett lutande tak. (Husvillaguiden, 

2010) 

Ett tak som definieras som platt har i regel en lutning mellan 0,6-3,6o. Takkonstruktionen på ett platt 

tak kan variera en hel del beroende på byggnadens förutsättningar. 

Figuren nedan visar ett exempel på hur en rätt utförd takkonstruktion kan vara uppbyggd. Denna 

konstruktion består av ett betongunderlag, en fuktspärr, takisolering och takpapp. 
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Risker med platta takkonstruktioner 

Fuktskador kan uppstå i takkonstruktionen på grund av följande orsaker: 

Hantverkare kan riskera att skada takkonstruktionen under uppbyggnaden. Konstruktionen är 

känslig på så vis att det kan räcka med att en hantverkare trampar på en tappad spik så kan ett 

läckage vara ett faktum. 

 

Risk för vattensamlingar som blir stående på taket. Om taket inte lutar kan det skapas 

vattenansamlingar på taket vilket kan leda till läckage om arbetsutförandet inte är noggrant utfört. 

Detta leder då till fuktskador inne i byggnaden.  

 

Risk för att vattenskada inte upptäcks i tid. Ett annat problem med platta tak är att en skada kan 

vara svår att upptäcka i tid. Om läckaget är väldigt litet kan fukt ledas in i takkonstruktionen och 

medföra mikrobiell tillväxt på organiska material. Detta utan att några synliga fuktgenomslag kan 

påvisas. Ytterligare är platta tak svåra att inspektera då utrymmet under taket oftast är väldigt litet.  

 

Igensatta brunnar och rör. Problem som föreligger med platta tak är att rör och brunnar kan bli 

igensatta av löv och skräp. Detta gör att vatten kan bli stående på taket och kan därmed inte rinna 

bort. (Björk, 2007) 

 

Otäta genomföringar. Ett taks känsligaste platser är genomföringar där olika material möts. Dessa 

känsliga punkter uppstår vid skorsten, runt takfönster och kupor. Anslutningarna har ofta plåtbeslag 

och om dessa plåtdetaljer börjar rosta sönder orsakar de läckage vilket är en vanlig skadeorsak.  

 

Figur 20. Figuren visar hur ett platt tak kan se ut. 
(Rockwool, 2010) 
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 Förebygg och undvik riskerna 

Försiktighet vid användande av vassa föremål som kan skada takkonstruktionen. De 

taktäckningsmaterial som helst bör väljas för platta tak är antingen asfaltmatta eller PVC-duk. 

Skillnaden mellan dessa är att PVC-duken har färre skarvar än asfaltmattan. När det gäller 

asfaltmattan är det viktigt att konstatera att kanter är ordentligt klistrade så att de inte släpper. 

Eftersom det är lätt att skada taktäckningen är det viktigt att taket är fritt från skarpa föremål.  

(Husbyggaren, 2007/3) 

 

Fungerande och noga utförd takavvattning. För att undvika vattenansamlingar på ett platt tak är det 

viktigt att ha en ordentligt och noga utförd takavvattning. Här är det viktigt att hängrännor monteras 

så att ett fall fås ner till den punkt där stuprören placeras. Detta fall bör ligga på minst 5 mm/m. Ett 

takavvattningssystem bestående av hängrännor, stuprör med tillbehör ska vara belagd med ett starkt 

och skyddande ytskikt. Ett välfungerande takavvattningssystem bör bestå av ett material som 

skyddar mot luft, vatten, sol, barr, löv och luftföroreningar samt säkerställer en lång livslängd. 

Systemet kan exempelvis vara tillverkat av varmförzinkad stålplåt. (Beijer bygg, 2010) 

 

Regelbundna kontroller och besiktningar. Ett platt tak kräver tätare kontroller än ett brant tak. 

Genom att med jämna mellanrum besiktiga taket kan många problem förebyggas som kan ge upphov 

till fuktskador i byggnaden. Att redan från det att byggnaden är uppförd göra regelbundna kontroller 

och besiktningar kan eventuella skador upptäckas och åtgärdas i ett tidigt skede. Detta förhindrar att 

ett litet läckage leder till en stor fuktskada med många problem som konsekvens. Att åtgärda små 

fuktskador är betydligt billigare än att vänta tills de blivit stora. (Husbyggaren, 2007/3) 

Inspektionsmöjligheten och åtkomligheten kan ibland vara knepig när det gäller platta tak då 

utrymmet under taket oftast är väldigt litet. Men samtidigt är det en nödvändighet att kunna komma 

åt taket. Ett alternativ att lösa detta problem är att sätta in en invändig taklucka med nedfällbar stege 

som gör det enklare att komma åt taket. Detta är inte svårt men kräver lite arbete men gör taket 

lättåtkomligt. (Beijer bygg, 2010) 

 

Noggrann planering för drift och underhåll. Att avrinningen från nederbörd fungerar är en 

förutsättning för att undvika en fuktskada i en byggnad. Genom att två gånger per år helst efter 

vintern och efter lövfällningen kontrollera att hängrännor, stuprör och brunnar inte är igensatta eller 

täppta av löv eller skräp undviks och förebyggs att en fuktskada uppstår. Om vatten blir stående i 

hängrännor trots att de är rensade från löv och skräp är fallet mot stupröret antagligen för litet vilket 

kan åtgärdas genom att korrigera hängkrokarna så att ett fall fås på minst 2,5 mm/m. 
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Figur 21. Oventilerad putsad 
träregelvägg. 

Sträva efter att bygga täta och homogena takytor. Genomföringar i ett tak är ofrånkomligt och 

genomföringar för till exempel skorsten, ventilationshuvar, uppstigningsluckor och avloppsventilation 

är nödvändigt. Trots detta är det viktigt att alltid sträva efter att göra en takyta som är så tät och 

homogen som möjligt. Dessa typer av anslutningar har vanligtvis plåtbeslag som är viktiga att sköta 

genom att de exempelvis skrapas och målas om för att undvika rost på dem. (Beijer bygg, 2010) 

5.3 Oventilerad putsad träregelvägg  

En oventilerad putsad träregelvägg är en känslig konstruktion som riskerar att leda till omfattande 

fuktskador. För att konstruktionen ska kunna fungera och uppfylla sin funktion krävs ett mycket 

noggrant arbetsutförande. Att konstruktionen har visat sig vara känslig beror på att fukt som av olika 

anledningar tränger in i konstruktionen har väldigt svårt att torka ut. Instängd fukt i konstruktionen 

kan medföra att mögel och bakterier får chans att växa och förstöra det organiska materialet i 

väggen samt leda till ohälsosamma inomhusmiljöer.  

En putsad, oventilerad regelvägg är utformad enligt enstegsprincipen och har ingen ventilerande 

luftspalt. Utifrån och in är väggkonstruktionen uppbyggd med puts, styv isolering, vindskiva, träreglar 

och värmeisolering, polyetenfolie samt invändig gipsskiva.  

 

 

 

 

 

 

 

Risker med oventilerad putsad träregelvägg 

Fuktskador kan uppstå i väggkonstruktionen på grund av följande orsaker: 

Byggnadsmaterial som blivit fuktigt under transport, lagring eller hantering som sedan byggs in i 

konstruktionen medför stor risk för fuktskador. Detta kan medföra att mögel- och rötskador uppstår 

på den utvändiga gipsskivan eller på träregelstommen i väggen. I den oventilerade putsade 

träregelväggen sitter det en styv isolering av cellplast och puts direkt utanpå vindskivorna. Detta 

medför att fukten inte har chans att ventileras bort utan måste torka ut via diffusion vilket tar mycket 

lång tid. Stor risk finns då att skador hinner uppstå innan byggfukten torkat ut.  
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Regnvatten riskerar att tränga in i väggen genom otätheter vid genomföringar och infästningar. 

Känsliga områden uppstår vid fasadens många detaljlösningar. Otäta genomföringar kan uppstå vid 

sidoanslutningar till balkonger, fönster, dörrar, skärmtaksinfästningar, ventilationsanordningar, 

stuprör, belysningar m.m. Vid otätheter kan vatten pressas in i konstruktionen på grund av lufttryck 

och därmed skada reglar och vindskivor. Att vatten tränger in genom otätheter är en av de vanligaste 

skadeorsakerna för denna typ av väggkonstruktion. (Jansson & Samuelson, 2009, s. 37) Otätheter 

som förekommer mellan sidostycken och bottenstycken i fönsterkarm kan medföra läckage där 

vatten leds rakt in i väggen. Extra känsliga områden är mellan fasad och bottenplatta där en 

felmonterad fotplåt riskerar att leda in vatten i konstruktionen istället för att dränera bort. Vägghörn 

är känsliga punkter, särskilt om isolerskivorna är felmonterade.  

 

Risk finns att fuktinträngning kan ske genom putsen in till gipsskivan vid stumfogar där 

isolerskivorna har skarvats utan överlapp. Stumfogar förekommer ofta i hörn. Tätning av de glipor 

som kan uppstå sker med putsbruk. Om stumfogen är alltför bred och fylld med putsbruk riskerar 

vatten sugas upp och tränga in i konstruktionen via stumfogarna.  

 

Vissa fuktskador uppstår på grund av att fukt tränger igenom putsen och isoleringen utan att andra 

synliga brister i väggen förekommer. Detta kan bero på att putsens tekniska egenskaper har 

försämrats på grund av att den utsatts för frost eller vattenbegjutning under byggtiden. Bindemedlet 

kan då urlakas och detta försämrar putsens fuktbeständiga egenskaper.  

 

Förebygg och undvik riskerna 

Fuktsäker lagring och hantering av byggnadsmaterial ska tillämpas. Byggnadsmaterialet ska skyddas 

från nederbörd både under förvaring och vid montering. Fuktmätningar bör utföras i fuktkänsliga 

byggnadsmaterial innan de byggs in. Byggnadsmaterial som blivit skadat under lagring eller hantering 

riskerar att ha försämrade tekniska egenskaper och bör i vissa fall inte användas. 

 

Viktigt med ett noggrant arbetsutförande och att monteringsanvisningar följs. Samtliga 

detaljlösningar i fasaden ska utföras med helt täta genomföringar. Det är viktigt att 

monteringsanvisningarna för hur tätning av detaljer ska utföras är tydliga och tillämpas omsorgsfullt. 

Fogbandstätningar ska monteras mellan cellplastskivorna och infästningar såsom fönster och dörrar. 

Fogbanden expanderar och hindrar därmed vatten från att pressas in i väggkonstruktionen. 

Isolerskivor måste monteras korrekt så att stumfogarna inte blir för breda. Stumfogarna bör tätas 

med fuktsäkert putsbruk. (Jansson & Samuelson, 2009). 



54 
 

 

Fuktsäkra material bör väljas för att åstadkomma en fuktsäker väggkonstruktion. Med hänsyn till 

att en oventilerad putsad träregelväg är en typ av riskkonstruktion bör istället en mer fuktsäker 

kombinationslösning väljas. För att åstadkomma en fuktsäker putsad enstegstätad regelvägg bör 

lämpliga fukttåliga material användas. Detaljlösningarna måste utföras fuktsäkert via tvåstegstätning 

vilket innebär att eventuellt inläckande vatten och fukt kan dräneras ut.  

Enligt forskningsrapporten ”Putsade regelväggar” utförd av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, kan 

en fuktsäker putsad regelvägg vara uppbyggd enligt följande. Puts, putsbärande mineralull, yttre 

fuktsäker skiva, isolering mellan stålreglar, luft- och ångtätning med plastfolie samt invändig 

gipsskiva. 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Invändigt isolerade källarväggar 

Invändigt isolerade källarväggar brukar ses som en riskkonstruktion då fukten i konstruktionen 

varken kan torka utåt eller inåt, utan blockeras av isolering och andra täta skikt. Denna konstruktion 

fungerar på samma sätt som en betongplatta på mark med ovanliggande värmeisolering. 

Källarväggspartiet som är ovan mark får inte ha otätheter så att inomhusluften kan läcka ut och 

kondensera mot kallare delar i ytterväggskonstruktionen. 

Eftersom denna konstruktion kan ge många fuktproblem så ska en källarvägg isoleras utvändigt vid 

nybyggnation och om möjligt vid en ombyggnation. (AK-Konsulter, 2010). Figuren visar hur en 

invändigt isolerad källaryttervägg kan se ut. 

Figur 22. Ett fuktsäkrare alternativ av en putsad 
regelvägg. (Jansson & Samuelson, 2009) 
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Risker med invändigt isolerade källarväggar 

Fuktskador kan uppstå i denna konstruktion på grund av följande orsaker: 

En konstant fuktig grundmur. När värmeisolering läggs på insidan av en källarvägg innebär detta att 

väggen inte kommer att kunna torka ut på vintern. Detta ger en ständigt fuktig källarvägg som 

riskerar att vittra och ge frostsprängning samt att syllen i konstruktionen riskerar att bli fuktig. 

 

Värmeisolering och träreglar kan mögla. Värmeisolering som placeras på insidan av en källarvägg 

riskerar att mögla. Om träreglar används i den invändigt isolerade konstruktionen, vilket oftast är 

fallet, kan de mögla och ruttna. (Fuktskador.info, 2010) 

 

Dålig dränering. En dålig dränering leder så småningom till en ökad fuktighet i källaren och kan 

dessutom ge översvämning i källaren. (Dränering.info, 2009)  

 

Fel marklutning. En icke tillräcklig marklutning eller en marklutning som inte lutar från byggnaden 

gör att markvatten leds till källarväggen och gör den fuktig. 

Förebygg och undvik riskerna 

Använd fuktskydd mellan organiskt material och betongen. Kontrollera att fuktskydd finns mellan 

eventuellt trämaterial och betongen. Ett lämpligt fuktskydd i detta fall är särskilda plastmattor som 

finns ute på marknaden. En källarmur kan även fuktskyddas med markskivor som isolerar källaren. 

Använd speciellt framtagna fuktskydd för källarväggen. På marknaden finns produkter som är 

speciellt framtagna för att användas för inredning av källare. Använd dessa produkter men var 

Figur 23. En invändigt isolerad källarvägg kan  
vara utförd enligt figuren. (AK-Konsulter, 2010) 
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försiktig då dessa även har sina nackdelar. En av nackdelarna med att använda dessa produkter är att 

de hindrar ett tillräckligt luftflöde till grundmuren. En annan nackdel är att smuts och damm som 

bildas med tiden mellan fuktskyddet och grundmuren kan mögla. (Fuktskador.info, 2010)  

 

De speciellt framtagna fuktskydden används då det inte är möjligt att komma åt grunden från utsidan 

eller om man ska göra i ordning ett rum i taget. Dock är det viktigt att komma ihåg att det bästa 

förstås är att stoppa fukten vid dess källa, dvs. utifrån. (ge-ab, 2010) Om det är möjligt att isolera 

källarväggen utvändigt ska detta naturligtvis göras. En utvändigt isolerad källarvägg ger den varmaste 

och torraste väggen samt är detta inte en riskkonstruktion på samma sätt som en invändigt isolerad 

källarvägg. (Thermisol, 2010) 

Korrekt utförd dränering. Det är viktigt att dräneringsledningar är korrekt placerade så att dessa 

uppfyller sin funktion. I regel läggs dräneringsledningarna 100-150 mm lägre än grundsulors 

underkant. Dräneringens viktigaste uppgift i en byggnad med källare är att se till att grundvattnet 

inte stiger för högt och dränker grunden i fukt dvs. dräneringssystemet fungerar som en 

nivåreglering. (FuktskyddadeHem.se, 2010)  

Vidare bör tjockleken på det dränerande återfyllningsmaterialet vid källarväggen vara minst 200 mm. 

Dessutom bör en fiberduk placeras mellan dräneringsmaterialet och finkorniga återfyllningsmassor. 

(Boverket, 2003) 

Rätt marklutning. En korrekt marklutning är en förutsättning för att markvatten ska kunna rinna från 

huset. Marken ska luta mot grundmuren så att så lite vatten som möjligt når denna. Som figuren 

visar nedan bör marklutningen minst vara 1:20 inom tre meters avstånd, alltså 15 cm på 3 meter. 

(Isodrän, 2010) 

5.5 Kalla vindsutrymmen 

Fuktskador på kalla vindsutrymmen brukar ses som en riskkonstruktion då fuktskadefrekvensen är 

stor för denna konstruktion. Många gånger beror dessa fuktskador på att konstruktionen förändras 

genom att exempelvis tilläggsisolera vindsbjälklaget, byta värme- och ventilationssystem sker utan 

att hänsyn tas till byggnaden ur fukttekniska aspekter. Fuktskador på vindar löper störst risk att 

uppkomma under vintermånaderna och nattetid. Detta sker i synnerhet under klara vinternätter då 

taket kan bli mycket kallt eftersom det vetter mot den kalla atmosfären. Orsaken till detta är många 

gånger att varm och fuktig luft kommer upp på vinden från byggnaden och där kyls av, samt 

kondenserar mot det kalla taket. Ett vindsutrymme ventileras just för att risken för läckage är stor 

och om denna risk inte hade funnits hade vinden inte ventilerats. (Trygghetsvakten, 2010) 
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Konstruktionen för ett kallt vindsutrymme kan vara uppbyggt enligt figuren nedan. Närmast 

bjälklagets skivmaterial finns en ångspärr och en värmeisolering. Därefter finns ett ventilerat 

utrymme som skyddas av träpanel, underlagspapp och taktäckningsmaterial av tegel, betong, plåt, 

shingel eller ytpapp. 

 

 

 

 

 

 

Risker med kalla vindsutrymmen 

Fuktskador kan uppstå på vinden på grund av följande orsaker: 

För hög ventilation. Ett mycket frekvent problem som uppstår på vinden är att vindsutrymmet 

ventileras i för hög grad. Detta har visat sig kunna ställa till stora problem i form av fukt som kommer 

in och sedan orsakar tillväxt av mögel. Genom uteluftsventilationen blåser fuktig luft in på vinden där 

byggnadsmaterial absorberar fukten. Om rätt temperatur och fuktmängd uppnås i materialet 

uppkommer rötangrepp. En annan risk som kan uppkomma är om det under vintern blåser in snö 

genom ventilationen och senare töar kan fuktskador på vinden uppstå. 

 

Om sprickor förekommer i den uppvärmda delen av byggnaden. Om det finns sprickor och 

otätheter i den del av byggnaden som är uppvärmd kan fuktproblem uppstå. 

 

Skadad eller avsaknad ångspärr i vindsbjälklaget. Om ångspärren som ligger i vindsbjälklaget är 

skadat på något sätt eller att denna saknas kommer fuktig luft att nå upp till vinden. Det är även 

vanligt att fuktig luft tränger upp på vinden vid vindsluckan. 

 

Tilläggsisolering av vindsbjälklaget. För att göra en energibesparing är det vanligt att tilläggsisolera 

vindsbjälklaget. En sådan tilläggsisolering medför att byggnadens ursprungliga förutsättningar 

förändras. En sådan tilläggsisolering förorsakar en temperatursänkning på vinden och ett fuktigare 

vindsutrymme. Detta orsakas av att en tilläggsisolering av vindsbjälklaget gör att värmen från övriga 

byggnaden inte längre kan hjälpa till att torka ut utrymmet. 

 

Figur 24. Visar hur ett kallt vindsutrymme 
kan vara uppbyggt. (Mataki, 2010) 
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Byte av uppvärmningssystem. Precis som vid en tilläggsisolering av ett vindsbjälklag så medför ett 

byte av uppvärmningssystem en direkt förändring av byggnadens ursprungliga förutsättningar. Detta 

för med sig att ventilationen i byggnaden blir sämre då för mycket fukt läcker upp till vinden 

samtidigt som murstocken inte längre kan leverera ett värmetillskott till vinden. 

Förebygg och undvik riskerna 

Kontrollerad ventilation. Om detta problem föreligger gäller det att anpassa ventilationen och i 

detta fall stänga av en del av denna. Rätt ventilation ger även ett hälsosamt inomhusklimat och en 

energibesparing. För att förebygga att snö blåser in på vinden kan insektsnät i metall monteras för 

ventilationen till vinden. (Ljungby fuktkontroll & sanering AB, 2010) 

 

Täta otätheter. Här gäller det att leta reda på otätheter och täta dessa så att läckage förhindras.  

 

Kontrollera att ångspärr finns och att denna är hel. Det är viktigt med en ångspärr som inte är 

skadad så att oönskad fuktig luft inte kan tränga in i konstruktionen. Här är det betydelsefullt att vara 

försiktig vid montering av ångspärren så att inga hål uppkommer.  

 

Var omtänksam vid en tilläggsisolering. Med tanke på dagens klimat skulle vi egentligen behöva 

minska på värmeisoleringen istället för att öka denna. Väljs en tilläggsisolering av vindsbjälklaget är 

det viktigt att kontinuerligt besiktiga vindsutrymmet. Om det finns möjlighet att värmeisolering läggs 

mellan yttre takbeklädnad och yttertak är detta bättre än att tilläggsisolera vindsbjälklaget. En sådan 

tilläggsisolering gör att värmeutstrålningen från vinden hindras och ger därmed en mindre fuktig 

miljö på vinden. Dock ska inte värmeisoleringen läggas mot yttertakets insida om vinden inte är 

uppvärmd. 

 

Uppvärmningssystem. Att exempelvis sluta att elda med olja och övergå till bergvärme eller 

fjärrvärme är inte alltid att föredra då detta mycket lätt kan generera till en fuktskada på vinden. När 

eldning med olja sker, får byggnaden en varm skorsten som genererar mycket spillvärme på vinden. 

Om denna spillvärme tas bort, får vinden ändrade förutsättningar med en temperatursänkning vilket 

ökar risken för rötskador markant. Vid byte av värmesystem bör hela bygganden ses över och 

analyseras! (Trygghetsvakten, 2010)  

5.6 Varma vindsutrymmen 

Med varma vindsutrymmen avses oventilerade vindsutrymmen. Denna konstruktion är betydligt 

säkrare ur fuktsynpunkt jämfört med kalla vindsutrymmen på grund av att en oventilerad vind blir 

torrare och den relativa fuktigheten är avsevärt jämnare under kraftiga klimatvariationer. Dock 
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rekommenderas en viss luftväxling i denna takkonstruktion då det alltid finns risk för fukttillförsel i 

form av exempelvis inbyggd fukt och läckage av regnvatten. (Samuelson & Tobin, Hur ska vindar 

ventileras?, 2004/4). Denna konstruktion kan vara uppbygg enligt figuren nedan. Uppbyggnaden sett 

från sidan: ytskikt, ångspärr, värmeisolering, träpanel, underlagspapp och takpannor. Mellan 

värmeisoleringen och träpanelen finns en luftspalt med öppning från takfot till taknock för att 

ventilera ut den fukt som kan komma inifrån byggnaden. 

 

 

 

 

 

 

Risker med varma vindsutrymmen 

Fuktskador kan uppstå i denna konstruktion på grund av följande orsaker: 

Samma värmeflöde passerar takets innersida och yttersida. Ungefär samma värmeflöde passerar 

ett varmt taks innersida som yttersida. Med andra ord innebär detta att en stor mängd värme 

passerar takkonstruktionen och på så vis kan denna värme smälta snö som ligger på taket. Detta 

värmeflöde medför att isbildning vid takfot och hängrännor kan uppträda under vintermånaderna. 

(LTH, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 26. Isbildning vid takfoten på ett varmt 
vindsutrymme. 

Figur 25. Visar uppbyggnaden av  
ett varmt tak. (Mataki, 2010) 
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Fel takavvattningssystem. 

Att rätt typ av takavvattningssystem används är viktigt för att vattnet på taket ska kunna ledas bort. 

 

Förebygg och undvik riskerna 

Använd snösmältningsanläggning. För att hindra is- och snöbildning på varma tak placeras 

värmekablar i hängrännor, stuprör, gesimsrännor, invändiga stuprör och takbrunnar samt på taket. 

Syftet med en snösmältningsanläggning är att hålla en öppen kanal för dränering av vattnet så att 

detta inte fryser under sin väg ner till frostfri zon. (Ebeco, 2010) 

 

Rätt typ av takavvattningssystem. För branta tak rekommenderas utvändig takavvattning vilket 

innebär att vattnet leds bort via takfallet mot takfoten där hängrännor och stuprör samlar upp 

vattnet och för det vidare till markytan eller dräneringssystem. För låglutande och platta tak kan 

både invändiga och utvändiga takavvattningssystem användas. Ett invändigt takavvattningssystem 

innebär att vattnet rinner till takbrunnar och invändiga stuprör när vattnet når en viss höjd samt via 

ränndalar i taket. (Sfv, 2010) 

5.7 Våtrum 

Ett våtrum ska klara av stora fuktbelastningar utan att skada byggnaden och det finns olika 

konstruktionslösningar på hur ett våtrum kan vara utformat. Det är viktigt att veta att plastmattor på 

golv och väggar fungerar både som ytskikt och tätskikt. Däremot så fungerar kakel och klinker enbart 

som ytskikt och därför måste ett tätskikt finnas bakom dessa plattor. Många gånger beror fuktskador 

i våtrum på att tätskiktet bakom keramiska plattor inte är korrekt genomfört eller att det helt saknas 

ett tätskikt. Det är mycket viktigt att följa gällande branschregler och monteringsanvisningar i ett 

våtrum då detta är ett rum som utsätts för stora fuktbelastningar. Arbetsutförande och materialval 

bör allstå ske med stor omsorg.  

Figurerna nedan visar hur en badrumskonstruktion kan vara utformad samt var de fuktkänsliga 

punkterna finns.  
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Risker som förekommer i våtrum 

Fuktskador kan uppstå i ett våtrum på grund av följande orsaker: 

Dålig ventilation. Ett dåligt ventilerat våtrum kan misstänkas om fönstret i våtrummet, om detta 

finns, är smutsigt på insidan och att fönsterbåge och lister måste rengöras med starka 

rengöringsmedel. Att öppna ett fönster i ett våtrum för att ventilera är inget att rekommendera! 

Främsta anledningen till detta är att den största mängden fukt trycks in i omgivande konstruktion och 

en väldigt liten del av den fuktiga luften vädras ut genom fönstret. (Husvillaguiden, 2010) Ett annat 

tecken på dålig ventilation är om kondens finns kvar på speglar 5-10 minuter efter en dusch eller ett 

bad. Dessutom kan en bristande ventilation ge hälsoproblem. (Anticimex, 2006) 

 

Fel arbetsutförande av ytskikt. Detta är en av de mest frekventa fuktskadorna dvs. att 

arbetsutförandet är utfört på fel sätt. I detta arbetsmoment är det oerhört viktigt att ha kännedom 

om hur arbetet ska utföras beroende på konstruktion och vilket byggnadsmaterial som väljs att 

Figur 27.  

1. Det är viktigt att klämringen som håller fast plastmattan sitter 
fast ordentligt. 

2. Kontrollera att inga öppna skarvar förekommer i plastmatta på 

golv och vägg. 

3. Undersök att underliggande matta inte formförändrats. 

4. Kontrollera att plastmattan inte släpper från underlaget. 

5. Se till att golvbrunnen är rengjord så att översvämning undviks. 

6. Granska att inga sprickor förekommer på keramiska plattor och 

att fogmassa inte är borta. 

7. Ha uppsikt över att tätskiktet på golvet ansluter på korrekt sätt i 

golvbrunnen. 
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användas som ytskikt. Vidare är det viktigt att skilja på vattenavvisande ytskikt och vattentätt ytskikt. 

 

Brister i tätskikt. Risken med ett tätskikt kan vara att arbetsutförandet inte är korrekt utfört eller i 

värsta fall saknas tätskikt bakom keramiska plattor. Felaktigheter i tätskikt och brister i anslutning till 

vinkeln mellan golv och väggar är vanligt förekommande. Om vätskebaserade tätskikt används kan 

mängden tätskikt som appliceras bli fel och om flexibla folier används kan en del problem framträda i 

skarvar mellan bårderna. Dessutom kan hål i väggen finnas om någon borrat i väggen. Ibland räcker 

det med små hål i väggen för att tillräckligt med fukt ska kunna tränga in och orsaka en fuktskada.  

 

Skador i rörgenomföringar. Skador vid rördragningar inträffar ganska enkelt om inte varsamhet och 

försiktighet tillämpas vid dessa arbetsutföranden. 

 

Att öppna skarvar förekommer på plastmattan på golv och väggar. Skarvar är svaga punkter och om 

dessa inte är ordentligt tätade kan de orsaka skador. Ibland förekommer det att skarvarna inte 

överlappar varandra utan har istället limmats kant mot kant. Detta lilla utrymme kan vara tillräckligt 

för att fukt ska tränga in i väggkonstruktionen och ge upphov till en fuktskada i konstruktionen. 

 

Stående vatten på golvet. Att vatten som blir stående på golvet orsakar en fuktskada kan inträffa om 

golvet som utsätts för vattenbegjutning inte har lagts med fall mot golvbrunnen. 

 

Rörelser i golvet. En byggnad med träregelstomme kan ge rörelser i golvet vilket kan ge sprickor 

mellan golvbrunn och våtrumsmatta. Detta kan då orsaka att vatten rinner ner i golvet och ger 

upphov till en fuktskada. En fuktskada i denna typ av konstruktion kan medföra att underliggande 

golvskiva formförändras och sväller. 

 

Att klämringen som pressar ner och håller plastmattan på plats inte är lämplig för aktuell 

golvbrunn. Om golvbrunnen är smutsig finns risk för stopp i brunnen som leder till översvämning. En 

annan orsak som kan ge upphov till fuktskada är om en icke lämplig klämring för aktuell golvbrunn 

används. 

 

Förebygg och undvik riskerna 

Se över ventilationen. Ett våtrum bör ha mekanisk ventilation dvs. en fläkt som startar när det är 

fuktigt i våtrummet. En god ventilation förebygger inte enbart fuktskador, utan ger även en god 

inomhusmiljö. 
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Korrekt konstruktion beroende på val av ytskikt och noggrant utfört arbete på ytskiktet. Det har 

ingen betydelse om plastmatta eller keramiska plattor läggs som ytskikt, det som dock är oerhört 

viktigt är att arbetsutförandet blir gjort på rätt sätt. Mycket viktigt att veta är att keramiska plattor 

endast fungerar som ytskikt medan plastmattor både fungerar som ytskikt och tätskikt. Detta innebär 

att ett tätskikt måste finnas bakom de keramiska plattorna. 

 

Korrekt konstruktion och noggrant arbetsutförande av tätskikt. Vid användning av keramiska 

plattor som ytskikt är det viktigt att inga sprickor på plattor förekommer eller att inte fogmassa 

saknas någonstans. Det finns tre typer av tätskikt nämligen tätskikt av plast, tätskiktsfolier och 

vätskebaserade tätskikt. Vilket tätskikt som rekommenderas beror på vilken typ av konstruktion det 

handlar om. (GVK, 2010) När vätskebaserade tätskikt används är det centralt att välja ett system som 

är deformationsupptagande, vattentätt och har ett högt ånggenomgångsmotstånd. Det är även 

viktigt att rätta sig efter monteringsanvisningar för aktuellt tätskikt så mängden tätskikt blir korrekt. 

Om inte detta görs får inte tätskiktssystemet de egenskaper som tätskiktstillverkaren eftersträvat. 

Används flexibla folier istället för vätskebaserade tätskikt är det viktigt att skarvarna mellan bårderna 

tätas ordentligt. Vinkeln mellan golv och vägg måste förstärkas med tätskiktsremsa. Ytterligare är det 

viktigt att vidhäftningen är tillräcklig mot underlaget. 

 

Täta rörgenomföringar ordentligt. Utöver avloppsrör och golvbrunnar ska inga andra 

rörgenomföringar genom golvets tätskikt tillåtas, dock måste särskilda hänsyn tas till detta vid 

exempelvis en renovering. Det är mycket viktigt att genomföringar tätas omsorgsfullt och noggrant. 

(GVK, 2010) Tätning av rör ska genomföras enligt tätskiktsleverantörens dokumenterade 

monteringsanvisningar. Vid tätning av metallrör ska tätning utföras mot mediarör eller mediarör med 

prefabricerad isolering. Vidare ska tätning av rör-i-rör-system utföras mot skyddsrör, väggbox eller 

annan genomföringsdetalj. Ibland kan tätning utföras med tätband mot skyddsrör. (GVK, 2010) 

 

En plastmatta ska vara svetsad i fogen. Se till att det inte finns några öppna skarvar i plastmattan på 

både golv och vägg om plastmatta används som ytskikt. Här är det viktigt att plastmattan är svetsad i 

fogen. 

 

Golvet i våtrummet ska luta mot golvbrunnen. Golvet i ett våtrum ska luta mot golvbrunnen så att 

vatten kan rinna av och ner i brunnen. Efter dusch och bad är det viktigt att inga vattenansamlingar 

finns kvar. Det är viktigt att golvbrunnen placeras för att möjliggöra rätt fall och önskat ytskikt, utan 

någon nivåskillnad till angränsande golvytas ytskikt. Golvbrunnens övre kant ska sitta i höjd med 

tätskikten. (GVK, 2010) Golvavloppets förankring och läge bör kontrolleras innan det vattentäta 
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skiktet appliceras. Dessutom ska hänsyn tas till möjlighet att rensa golvbrunnen och att även kunna 

lyfta ur demonterbart vattenlås. (GVK, 2010) 

Fall mot golvbrunn ska minst vara 1:150 och max 1:50 vid duschplats samt under badkar för att på så 

vis undvika halkrisken. Vidare ska fallet mot golvbrunnen på övriga ytor ha en lutning på 1:500-1:100 

mot golvbrunnen. (GVK, 2010) Figuren nedan visar hur lutningen bör vara utformad. (GVK, 2010) 

 

 

 

 

 

Använd fukttåliga byggnadsmaterial i fuktkänsliga utrymmen. När skivmaterial väljs ska en för 

funktionen lämpad skiva väljas. Fuktkänsliga organiska material ska inte användas som underlag för 

vätskebaserade tätskikt. Spånskivor i träbjälklag ska alltid vara av fukttålig kvalitet. (GVK, 2010) 

 

Att klämringen är rätt monterad. Det är viktigt att klämringen som ser till att plastmattan runt 

golvbrunnen sitter rätt är monterad korrekt. En golvbrunn bör rensas regelbundet för att undvika 

översvämning i våtrummet. (Fuktskador, 2010) Den klämring som väljs ska vara lämplig för aktuell 

golvbrunn och golvbrunnsmanschett. Det finns både klämringar med fjäderspänning och sådana som 

skruvas fast. Om en klämring med fjäderspänning används är det viktigt att denna är avsedd för den 

tjocklek som golvbrunnsmanschetten har. Används en klämring som skruvas fast ska skruvarna vara 

åtdragna med en skruvmejsel växelvis. Skruvdragare ska inte användas för detta moment! (Svensk 

Fastighetsförmedling, 2010) 

  

Figur 28. Visar hur lutningen bör vara i ett badrum. 
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ByggaF-Metoden omfattar rutiner och 

hjälpmedel i form av olika dokument:  

 Mallar och anvisningar 

 Kontrollplaner 

 Checklistor 

6 FUKTSÄKERT BYGGANDE 

Det är byggherren som har ansvar för att byggnader utförs fuktsäkert vilket finns reglerat i Plan- och 

bygglagen. För att uppfylla detta ansvar måste byggherren i ett tidigt skede styra byggprojektet mot 

fuktsäkerhet.  

I Boverkets byggregler BBR 2008 under kapitlet 6.5 finns föreskrifter som behandlar fukt och ger 

allmänna råd om fuktsäkerhet samt högsta tillåtna fukttillstånd. För att kunna uppfylla dessa regler 

och föreskrifter rekommenderas under Allmänna råd, att en detaljerad fuktsäkerhetsprojektering bör 

utföras av varje byggherre. 

6.1 ByggaF-Metoden 

ByggaF är en systematisk metod för fuktsäkerhet i byggprocessen och riktar sig till byggherrar, 

projektörer, entreprenörer och förvaltare. Metoden ByggaF är en förkortning av ”Bygga Fuktsäkert” 

och är framtagen för att kommunicera och dokumentera fuktsäkerheten i byggprocessens alla led. 

ByggaF är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Sveriges 

Industrier samt Lunds Tekniska Högskola. Denna metod har testats i ett antal pilotprojekt och visat 

sig vara ett framgångsrikt hjälpmedel för att åstadkomma fuktsäkra byggnader. Metoden baseras till 

en viss del på det arbetssätt som beskrivs i rapporten ”Byggherrens arbete för fuktsäker byggnad” av 

Eva Sikander på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Sikander, 2005).  

ByggaF består av ett flertal dokument i form av anvisningar, kontrollplaner och checklistor som kan 

justeras, anpassas och tillämpas i det egna byggprojektet. Samtliga dokument som är framtagna för 

att kunna tillämpa metoden ByggaF finns att tillgå kostnadsfritt via FuktCentrums webbplats 

(FuktCentrum, 2010). Enligt Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är syftet med ByggaF att metoden 

ska bli allmänt etablerad inom byggbranschen samt att byggbranschens aktörer ska kunna arbeta in 

metoden i sina egna verksamhetssystem.  

Fördelarna med att arbeta efter denna metod 

är att fuktproblematiken beaktas tidigt i 

projektet och kan då arbetas in i program, 

bygghandlingar och kontrollplaner av samtliga 

berörda aktörer. En tabell för hur fuktsäkert 

byggande kan bedrivas i samtliga skeden av ett 

byggprojekt finns presenterat i Bilaga 4. Tabell 

för fuktsäkert byggande.  
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6.2 Byggherrens ansvar 

Det är hos byggherren det fulla ansvaret för att samhällets krav på byggprojektet uppfylls. Detta står 

beskrivet i Plan- och bygglagen under kap. 9 § 1 om Byggnadsarbeten, tillsyn och kontroll: 

”Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten 

(byggherren) skall se till att arbetena utförs enligt bestämmelserna i denna lag och enligt föreskrifter 

eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Byggherren skall vidare se till att kontroll och 

provning utförs i tillräcklig omfattning. Arbetena skall planeras och utföras med aktsamhet så att 

personer och egendom inte skadas och så att minsta möjliga obehag uppstår.” (Sveriges Riksdag, 

2010).  

Byggherren har ett ansvar gentemot samhället att uppfylla samtliga samhällskrav. Då byggherren 

upphandlar projektörer och entreprenörer är det av stor vikt att byggherren kan ställa tydliga krav på 

samtliga aktörer. Det är dock byggherren som har det fulla ansvaret gentemot samhället att samtliga 

krav uppfylls. Att byggherren engagerar sig i fuktfrågorna redan innan upphandling är avgörande för 

att tydliga och anpassade krav ska kunna ställas.  

6.2.1 Lagar och föreskrifter 

Nedan följer en sammanställning av de lagar och föreskrifter som byggherren måste beakta och som 

är kopplade till fuktsäkerhet. 

 Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (BVL).  

Enligt 2 § punkt 3: ”Byggnadsverk som uppförs eller ändras skall, under förutsättning av 

normalt underhåll, under en ekonomiskt rimlig livslängd uppfylla väsentliga tekniska 

egenskapskrav i fråga om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö.” (Sveriges Riksdag, 

2010) 

 

 Förordningen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (BVF). 

Enligt 3 § punkt 4: ”Byggnadsverk skall vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att 

den påverkan de sannolikt utsätts för under bygg- och bruksskedet inte leder till skada som 

inte står i proportion till den händelse som orsakat skadan.”  

 

Enligt 5 § punkt 6: ”Byggnadsverk skall vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att 

de inte medför en oacceptabel risk för brukarnas eller grannarnas hygien eller hälsa, särskilt 

inte som följd av förekomst av fukt i delar av byggnadsverket eller på ytor inom 
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byggnadsverket.” (Sveriges Riksdag, 2010) 

 

 Miljöbalken (MB) 

Enligt 1 kap. beskrivs miljöbalkens mål: “Hälsa och miljö skall skyddas”. 

Enligt 2 kap. beskrivs de Allmänna hänsynsregler som ska beaktas: 

2:2 MB Kunskapskravet 

Man skall se till att ha tillräckliga kunskaper för att vidta de åtgärder som fordras för att 

skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 

2:3 MB Försiktighetsprincipen 

Endast risken som sådan, för eventuell skada eller olägenhet, medför skyldighet att vidta 

försiktighetsåtgärder. 

2:6 MB Produktvalsprincipen 

Kemiska produkter som är minst farliga för människors hälsa och miljö ska väljas att 

användas framför farligare kemiska produkter.  

2:7 MB Skälighetsregeln 

Krav på hänsyn ska vara miljömässigt berättigade och ekonomiskt rimliga i förhållande till 

nyttan. 

2:8 MB Skadeansvaret 

Den som orsakat skada eller olägenhet för miljön har också ansvaret för att avhjälpa eller 

ersätta skadan.  

Enligt 9:9 MB finns bestämmelser om hälsoskydd: 

”Bostäder och lokaler för allmänna ändamål skall brukas på ett sådant sätt att olägenheter 

för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Ägare 

eller nyttjanderättshavare till berörd egendom skall vidta de åtgärder som skäligen kan 

krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.” 

 

 Förordningen (1998:889) miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Enligt 33 § punkt 1. beskrivs särskilda bestämmelser till skydd mot olägenheter för 

människors hälsa:  

”I syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa skall en bostad särskilt; Ge 

betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra 

liknande störningar,…” (Sveriges Riksdag, 2010) 
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 Boverkets byggregler (BBR08) 

Enligt kap. 6:51 Fukt, beskrivs allmänt: 

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

olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa ” 

Allmänt råd enligt BBR08 

”Kraven i avsnitt 6.5 bör i projekteringsskedet verifieras med hjälp av 

fuktsäkerhetsprojektering. Även åtgärder i andra skeden i byggprocessen påverkar 

fuktsäkerheten. Byggnader, byggprodukter och byggmaterial bör under byggtiden skyddas 

mot fukt och mot smuts. Kontroll av att material inte har fuktskadats under byggtiden bör 

ske genom besiktningar, mätningar eller analyser som dokumenteras. Uppgifter om hur 

fuktsäkerheten skall kontrolleras under byggtiden finns bl.a. i Byggutbildarnas skrift Bygg- 

och kontrollteknik för småhus. Utförandet av byggnadsdelar och byggnadsdetaljer som har 

betydelse för den framtida fuktsäkerheten bör dokumenteras.” (Boverket, 2008) 

Enligt kap 6:53 Fuktsäkerhet beskrivs:  

”Byggnader ska utformas så att varken konstruktionen eller utrymmen i byggnaden kan 

skadas av fukt. Fukttillståndet i en byggnadsdel ska alltid vara lägre än det högsta tillåtna 

fukttillståndet om det inte är orimligt med hänsyn till byggnadsdelens avsedda användning. 

Fukttillståndet ska beräknas utifrån de mest ogynnsamma förutsättningarna”. 

Allmänt råd enligt BBR08 

”Vid en fuktsäkerhetsprojektering bör hänsyn tas till de kombinationer av material som ingår 

i byggnadsdelen. Detta för att fukttillståndet i material och i materialgränser inte på ett 

oförutsägbart sätt ska kunna överskrida det kritiska fukttillståndet under så lång tid att 

skador kan uppstå. Det kan ibland ta lång tid för en byggnadsdel eller konstruktionsdetalj att 

bli fuktig. Detta bör beaktas då man jämför det beräknade eller uppskattade fukttillståndet 

med det högsta tillåtna fukttillståndet.  För väggar med regnskydd och bakomliggande 

ventilerad luftspalt gäller inte kravet på högsta tillåtna fukttillstånd för påväxt av mögel och 

bakterier för själva regnskyddet. ” 

Enligt kap 6:1 behandlas regler mot ohälsosamma emissioner: 

”Byggnader och deras installationer ska utformas så att luft- och vattenkvalitet samt ljus-, 

fukt-, temperatur- och hygienförhållanden blir tillfredsställande under byggnadens livslängd 

och därmed olägenheter för människors hälsa kan undvikas.” (Boverket, 2008) 
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6.2.2 Byggherrens ambitionsnivå 

Byggherrens ambitionsnivå för att bedriva ett fuktsäkerhetsarbete är avgörande för hur risken för 

framtida fuktskador kan minimeras. Byggherren ska ta ställning till vilken säkerhetsnivå på 

fuktsäkerhet som är lämpligast att tillämpa i det givna byggprojektet. Det finns tre säkerhetsnivåer 

enligt metoden ByggaF. Säkerhetsnivån kan variera inom ett byggprojekt där olika säkerhetsnivåer 

kan väljas för olika aktiviteter inom projektet: 

 Nivå 1 väljs i de flesta byggprojekt där byggherren har ambitionen att ställa krav på 

fuktsäkerhet så att risken för framtida fuktskador minimeras.  

 Nivå 2 innebär lägre krav på fuktsäkerhet.  

 Nivå 3 är den nivå som byggprojektet hamnar under om inget fuktsäkerhetsarbete bedrivs 

och byggherren inte ställer några krav på fuktsäkerhet.   

Vilken säkerhetsnivå byggherren väljer är ofta starkt kopplad till ekonomin.  Fuktsäkra 

konstruktionslösningar och produktionsmetoder kan i regel innebära högre initialkostnader. Dessa 

kostnader måste analyseras utifrån dess livscykelkostnader för att kunna bedömas. Enligt SPs rapport 

”Byggherrens arbete för fuktsäker byggnad” konstateras att åtgärdskostnaderna för fuktskador som 

uppstår på grund av byggherrens för låga krav på fuktsäkerhet, är större än den initiala kostnaden för 

ett gediget fuktsäkerhetsarbete. (Sikander, 2005). 

6.2.3 Byggherrens krav vid upphandling 

Byggherren har potential att styra byggprocessen mot ett fuktsäkert byggande genom att fastställa 

krav före upphandling samt säkerställa att kraven uppfylls. SPs rapport ”Byggherrens krav, styrning 

och verifiering för fuktsäker byggnad” visar att två av tre byggherrar litar på att de upphandlade 

aktörerna själva beaktar fuktproblem och därför tas inte tillräckliga krav på fuktsäkerhet upp under 

upphandlingen.  

Beroende på vilken säkerhetsnivå byggherren väljer ska tydliga och verifierbara krav på fuktsäkerhet 

ställas samt även hur kraven ska följas upp i samtliga skeden. Förslagen till krav enligt metoden 

ByggaF hanterar i synnerhet fuktrelaterade frågor som påverkar innemiljön. Alternativ för hur kraven 

ställs kan göras i byggprojektets kvalitetsplan, kvalitets- miljö- och arbetsmiljöplan, kvalitets- och 

miljöprogram alternativt i ett fristående fuktsäkerhetsprogram.  

Metoden ByggaF innehåller ett förslag på vilka krav som kan ställas i gällande fuktsäkerhetsprogram. 

För de tre olika säkerhetsnivåerna finns det olika anpassade krav. Föreslagna krav finns redovisade 

gällande: 
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 Tekniska krav och materialkrav under projektering och byggskede.  

 Krav på aktiviteter under program och projekteringsskede. 

 Krav på aktiviteter under produktionsskede. 

 Krav på aktiviteter under förvaltningsskede. 

För att bedriva ett fuktsäkerhetsarbete under byggprocessen bör byggherren försäkra sig om att 

aktörerna som lämnar anbud besitter kompetens inom fuktsäkert byggande. Detta kan åstadkommas 

genom att begära in en allmän mall för fuktsäkerhetsprojektering alternativt handlingar från ett 

referensobjekt. Då byggherren begär redovisning av sådana handlingar i samband med 

upphandlingen ges en möjlighet att styra så att anbud lämnas av de aktörer som har tidigare 

erfarenhet från fuktsäkerhetsprojektering; alternativt har ambitionen att skapa rutiner för 

fuktsäkerhetsprojektering. 

Byggherren bör överväga att anlita en fuktsakkunnig person för att driva fuktfrågorna, specificera 

kraven, upprätta handlingar samt kontrollera att kraven uppfylls. Om krav ställs utan att kontroller 

och uppföljning görs finns risken att kraven helt förbigås.  

Innan upphandling bör byggherren ha bestämt hur eventuella avvikelser från kraven ska hanteras. 

Eventuella viten kan formuleras samt förlängda garantitider (Sikander, 2005). Formulering av krav på 

fuktsäkerhet i administrativa föreskrifter kan läsas i Bilaga 6. Krav på fuktsäkerhet i AF. Vid 

utformning av samtliga krav ska metoder definieras för hur uppföljning ska utföras under 

byggprojektet.  

6.3 Fuktsäkerhetsprojektering 

Fuktsäkerhetsprojektering innebär att systematiska åtgärder genomförs i projekteringsskedet vilka 

syftar till att säkerställa att en byggnad inte drabbas av fuktrelaterade skador. Även förutsättningar 

som gäller produktions- och förvaltningsskedet anges för att säkerställa byggnadens fuktsäkerhet. 

Fuktsäkerhetsprojektering kan beskrivas som en förebyggande åtgärd för att minska antal fuktskador 

samt försämrad inomhusmiljö.  

Arbetsutförande, material och byggnadskonstruktioner väljs och projekteras så att byggnaden ska 

kunna stå emot samtliga fuktbelastningar den utsätts för. En fuktteknisk bedömning och riskanalys 

utförs för varje byggnadsdel. Den fukttekniska bedömningen omfattar varje tänkbar fuktkälla som 

kan belasta byggnadsdelen samt vilka fukttillstånd som kan förväntas uppstå i konstruktionen. En 

bedömning görs också av hur varje material i konstruktionen klarar av den förväntade 

fuktbelastningen. Dessa bedömningar baseras på beräkningar eller på yrkeserfarenhet. (Sveriges 
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Tekniska Forskningsinstitut, 2010). Kortfattad princip för fuktsäkerhetsprojektering kan beskrivas 

enligt följande: 

 Identifiering av högsta tillåtna fukttillstånd (RFOK) för alla fuktkänsliga byggnadsmaterial som 

ska användas. Det högsta tillåtna fukttillståndet (RFOK) baseras både på (RFKRIT) och (RFOS) för 

byggnadsmaterialet. Materialets kritiska fukttillstånd (RFKRIT) är det fukttillstånd då materialet 

erhåller oönskade negativa effekter. Det kritiska fukttillståndet baseras på temperaturnivå 

samt den förväntade fuktbelastningens varaktighet. För att få fram (RFOK) kan en 

säkerhetsmarginal (RFOS) nyttjas. Denna säkerhetsmarginal tar hänsyn till osäkerheterna hos 

(RFKRIT) samt konsekvenserna av att (RFKRIT) överskrids.  

 

 Uppskattningar och beräkningar ska utföras för att få fram byggnadsmaterialens förväntade 

fukttillstånd(RF).  

 

 Förväntade fukttillstånd (RF) ska aldrig överstiga högsta tillåtna fukttillstånd (RFOK) i något av 

de byggnadsmaterial som ska användas.  

 

Figur 29. Metoden för fuktsäkerhet i byggprocessen illustreras schematiskt. 
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Fuktsäkerhetsprojekteringen ska garantera att inga valda byggnadsmaterial riskerar att uppnå ett kritiskt 

fukttillstånd. Ett kritiskt fukttillstånd innebär att materialet eller konstruktionen få oönskade negativa 

effekter vilka kan visa sig i försämrade tekniska egenskaper: 

 Fysikalisk nedbrytning (frostsprängning) 

 Biologisk nedbrytning (mögeltillväxt, rötangrepp) 

 Kemisk nedbrytning (korrosion av metaller eller förtvålning av lim)  

 Hälsorisker (lukt, allergi, emissioner, luftfuktighet) 

 Deformationer (svällning, krympning)  

 Försämrad isoleringsförmåga  

Enligt Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är det kritiska fukttillståndet för mögelpåväxt ca RF 75 %. Detta 

värde gäller för allt material såvida inte materialleverantören hävdar något annat. Generellt bör det 

kritiska fukttillståndet på RF 75 % även tillämpas på allt material som utsatts för nedsmutsning. 

Redovisning av fuktsäkerhetsprojektering utförs lämpligtvis i tabellform. Se Bilaga 5_Mall för redovisning 

av Fuktsäkerhetsprojektering. 

 

Figur 30. ByggaF metod för fuktsäker 
byggprocess. (FuktCentrum, 2010) 

 

 I den redovisningsmall som är en del av metoden ByggaF finns 

rutiner för hur information ska föras vidare från projektering till 

produktion. (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2010). Genom att 

använda metoden för ByggaF kan hjälpmedel för verkställande av en 

fuktsäkerhetsprojektering användas. Tillämpning av metoden för 

ByggaF underlättar genomförandet av fuktsäkerhetsprojekteringen 

och krav på fuktsäkerhet kan ställas utifrån projektets egna 

förutsättningar.  

 

6.3.1 Byggherrens fuktsakkunnige 

Byggherrens fuktsakkunnige är en nyckelperson i arbetet för ett fuktsäkert byggande. Om byggherren inte 

besitter erforderlig kompetens inom fuktområdet kan en fuktsakkunnig med specialistkompetens anlitas 

till att driva och följa upp samtliga fuktfrågor i byggprojektet.  Alternativet till att anlita en kostsam 

fuktkonsult är att utbilda egen intern personal.   

Utbildning till Diplomerad Fuktsakkunnig enligt FuktCentrums metod för fuktsäkert byggande omfattar 5 

högskolepoäng och genomförs under fem tvådagarspass på Lunds Tekniska Högskola(LTH) och Sveriges 
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Tekniska Forskningsinstitut (SP) i Borås. Utbildningen omfattar även femton dagars självstudier och 

avslutas med en skriftlig tentamen. Utbildningen till Diplomerad Fuktsakkunnig stöds av FuktCentrum, 

LTH, SP, Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer samt Byggherrarna och Fastighetsägarna. 

(FuktCentrum, 2010) 

Byggherrens fuktsakkunnige har i uppgift att upprätta en strategi för hur arbetet ska bedrivas med 

fuktsäkerhetsfrågor och hur dessa ska följas upp i samtliga skeden av projektet. Den kompetens som den 

fuktsakkunnige bör besitta är följande: 

 Teknisk utbildning inom bygg. 

 Grundläggande kunskaper om fukt i material, konstruktioner, konsekvenser av fukt, 

fuktsäkerhetsprojektering, fuktsäkerhetsåtgärder under byggprocessen samt kunskap om 

användbara hjälpmedel.  

 Kunskap om lagar, regler och föreskrifter om fuktsäkerhet. 

 God erfarenhet av ett byggprojekts samtliga skeden. 

 Kunskap om skadeutredning. (FuktCentrum, 2010) 

Fuktsakkunniges arbetsuppgifter 

De aktiviteter som en fuktsakkunnig arbetar med varierar beroende på byggprojektets förutsättningar, 

omfattning och i vilket skede byggprojektet är i.  

Programskedet 

Under programskedet har den fuktsakkunnige en rådgivande roll där olika krav för fuktsäkert byggande 

ska presenteras för byggherren. Denne formulerar kraven i förfrågningsunderlag samt 

kontraktshandlingar. Det är också den fuktsakkunnige som ska ansvara för upprättande av 

fuktsäkerhetsbeskrivningen. Vad denna beskrivning ska innehålla beskrivs under rubriken 6.3.2 

Fuktsäkerhetsbeskrivning. 

Projekteringsskedet 

Under projekteringsskedet presenteras fuktsäkerhetsbeskrivningen för projektörerna och då kan samtliga 

fuktfrågor diskuteras med konstruktörer och arkitekter. Frågor som konfereras är bland annat; 

fuktkritiska konstruktioner, metoder för fuktsäkerhetsbedömning, riskbedömning, checklistor, hjälpmedel 

samt rutiner för dokumentation.  Sedan görs en uppföljning av fuktsäkerhetsprojekteringen och resultat 

från riskbedömningar och avvikelser analyseras. Den information som framkommit från projektörerna 

behandlas och utvärderas. Efter att nya aspekter på fuktsäkerhet framkommit ska 

fuktsäkerhetsbeskrivningen revideras och uppdateras av den fuktsakkunnige.  
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Produktionsskedet 

Det är viktigt att informationen om hur fuktsäkerhetsarbetet är tänkt att bedrivas lyckas föras vidare från 

projekteringsskedet till produktionsskedet. Den fuktsakkunnige presenterar fuktsäkerhetsbeskrivningen 

för entreprenörerna tillsammans med projektörerna. Fuktfrågorna kan då diskuteras med samtliga 

berörda personer inom byggprojektet. Den fuktsakkunnige bör ha en tydlig genomgång med 

entreprenörerna om vad som är tänkt gällande materialförvaring, väderskydd, mottagningskontroll, 

uttorkningstider, fuktmätningar och renhållning. Fuktronder bör genomföras av den fuktsakkunnige 

tillsammans med entreprenörerna. Det är den fuktsakkunniges ansvar att samla in dokumentation fån 

entreprenörerna. Denna dokumentation kan avse resultat fån: 

 Fuktmätningar.  

 Anteckningar. 

 Fotodokumentation.  

 Avvikelser och åtgärder med avseende på fukt. 

 Klimatdata. 

 Avfuktnings- och uttorkningsåtgärder. 

 Instruktioner för drift och underhåll med avseende på fukt.  

 Rutiner för fuktkontroller i förvaltningsskedet.   

Utifrån denna information upprättar den fuktsakkunnige en relationshandling över utfört fuktskydd vilket 

kallas fuktsäkerhetsdokumentation. Vad denna dokumentation ska omfatta beskrivs under 6.3.3 

Fuktsäkerhetsdokumentation. 

Förvaltningsskedet 

Under förvaltningsskedet är det den fuktsakkunniges ansvar att presentera 

fuktsäkerhetsdokumentationen för förvaltaren. Detta genomförs med fördel tillsammans med 

entreprenörerna. En genomgång görs om fuktkritiska konstruktioner, rutiner för drift och underhåll med 

avseende på fukt samt rutiner för åtgärd vid eventuell fuktskada. Även hantering av eventuella klagomål 

på inomhusmiljön bör diskuteras med förvaltaren. Då den fuktsakkunnige har en nyckelroll i 

fuktsäkerhetsarbetet och är engagerad under samtliga skeden av projektet kan också en god 

erfarenhetsåterföring mellan projektets alla skeden åstadkommas.  (FuktCentrum, 2010) 

Genom att lyfta fram fuktfrågorna i början av ett projekt kan en diskussion hållas om val av konstruktion 

och byggnadsmaterial. De metoder som används under produktionsskedet och som kan påverka det 

slutgiltiga resultatet beaktas och diskuteras också i ett tidigt skede.  (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 

2010). 
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6.3.2 Fuktsäkerhetsbeskrivning 

Tidigt i byggprojektet ska en fuktsäkerhetsbeskrivning upprättas av byggherrens fuktsakkunnige och 

redovisas vid byggsamrådet. Fuktsäkerhetsbeskrivningen är till för att underlätta 

fuktsäkerhetsarbetet och syftar till att systematiskt dokumentera projektets förutsättningar ur 

fuktsynpunkt. De åtgärder som varje aktör måste vidta för att säkerställa fuktsäkerhet 

dokumenteras. 

Fuktsäkerhetsbeskrivningen ska uppdateras allt eftersom byggtekniska och produktionstekniska 

förutsättningarna blir kända och kan därmed ses som ett levande dokument. 

Fuktsäkerhetsbeskrivningen anpassas efter det egna projektet och ska kommuniceras med de 

projektörer som ska arbeta med fuktsäkring i projekteringen. Inför produktionsskedet ska sedan 

informationen föras vidare till entreprenören.  

Ansvarsfördelning 

I fuktsäkerhetsbeskrivningen ska organisationen beskrivas. Det ska tydligt framgå vem som är 

byggherrens ansvariga fuktsakkunnige. Även uppgifter på vilken utnämnd projektör och entreprenör 

som är fuktsäkerhetsansvarig ska framgå. Dessa nyckelpersoner har en viktig roll i 

fuktsäkerhetsarbetet och ska själva signera dokument och handlingar som visar på att krav på 

fuktsäkerheten uppfyllts. Fuktsäkerhetsansvarig entreprenör ansvarar även för att övrig 

fuktsäkerhetsdokumentation upprättas. 

Fuktsäkerhetsbeskrivningens innehåll 

En fuktsäkerhetsbeskrivning bör innehålla: 

 Samhällskrav på fuktsäkerhet. 

 Byggherrens krav på fuktsäkerhet. 

 Byggprojektets organisation och förutsättningar med avseende på fukt. 

 Tydlig ansvarsfördelning. 

 Rutiner för hur fuktsäkerhetsprojekteringen ska utföras och dokumenteras. 

 Rutiner för hur fuktsäkerhetsarbete ska bedrivas samt fuktsäkerhetsåtgärder dokumenteras i 

produktionsskedet.  

 Rutiner för uppföljning och verifiering av fuktsäkerhetsarbetet 

 Rutiner för hur fuktsäkerhetsarbetet ska bedrivas och dokumenteras under 

förvaltningsskedet. 

(FuktCentrum, 2010) 
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Boverket har utfört en mall för hur en fuktsäkerhetsbeskrivning kan utformas. En liknande mall 

har framtagits via FuktCentrum och metoden ByggaF.  

 

6.3.3 Fuktsäkerhetsdokumentation 

Som tidigare nämnts ska Fuktsäkerhetsdokumentationen sammanställas av den fuktsakkunnige. 

Underlag för dokumentationen lämnas av entreprenörer. Fuktsäkerhetsdokumentationen ska 

omfatta fuktsäkerhetsbeskrivningen samt följande kompletterande bilagor:   

 Redovisning av fuktsäkerhetsprojekteringen vilket upprättas av projektörerna. 

 Resultat från fuktmätningar i material såsom trä och betong m.m. Informationen inhämtas 

från entreprenörerna. 

 Protokoll från byggmöten där fuktfrågor behandlas. 

 Protokoll från fuktronder. 

 Ifylld kontrollplan med avseende på fuktsäkerhet. Detta upprättas av entreprenörerna. 

 Dokumentation från egenkontroll som rör fuktsäkerhet. 

 Avvikelserapporter och redovisning av utförda åtgärder. 

 Instruktioner för drift och underhåll med avseende på fuktsäkerheten. 

 Typgodkännande som avser fuktsäkerhet. Detta tillhandahålls av entreprenörerna. 

 Besiktningsprotokoll och utlåtanden som avser fuktsäkerhet. Detta upprättas av 

besiktningsman. 

 Övrig dokumentation såsom fotodokumentation, yttranden, utredningar etc. 

Fuktsäkerhetsdokumentationen lämnas över till beställaren i god tid innan slutbesiktning. På så 

vis kan beställaren kontrollera att kraven på fuktsäkerhet uppfyllts. (FuktCentrum, 2010) 
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7 IMPLEMENTERING AV FUKTSÄKERHETSRUTINER 

I detta kapitel ges förslag på hur Fortifikationsverket som byggherre kan implementera 

fuktsäkerhetsrutiner för ett framtida fuktsäkert byggande. Förslagen baseras på den intervju- och 

litteraturstudie som genomförts under examensarbete. Stort fokus ligger på att förmedla den viktiga 

roll byggherren har för att åstadkomma fuktsäkra byggnader. Det är byggherrens ambition, drivkraft 

och engagemang för fuktfrågor i byggprocessen som är avgörande för om ett fuktsäkerhetsarbete 

genomförs. Först presenteras samtliga fördelar som ett fuktsäkert byggande medför: 

 Fuktsäker och hälsosam byggnad. 

Ett korrekt utfört fuktsäkerhetsarbete resulterar i en fuktsäker byggnad som inte riskerar att 

drabbas av fuktrelaterade skador i samma utsträckning som en vanlig byggnad.  Varje 

byggnad som slipper renoveras på grund av fuktrelaterade skador innebär en 

kostnadsbesparing. En fuktsäker byggnad är också en hälsosam byggnad för de brukare som 

kommer att vistas i denna. 

 

 Ekonomiskt ur både ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. 

Många fuktrelaterade skador uppstår mellan 0-10 år efter färdigställd byggnad. Kostnaderna 

för att åtgärda dessa skador är i regel stora eftersom skadorna beror på fel val av 

byggnadskonstruktioner, material eller brister i arbetsutförandet. Exempel på sådana skador 

är fuktskador på grund av otäta genomföringar i putsade enstegstätade träregelväggar eller 

fuktskador i platta takkonstruktioner på grund av dåligt projekterade detaljlösningar.  En 

fuktsäker byggnad har betydligt större chans att motstå dessa fuktproblem eftersom 

fuktsäkerhetsarbetet innebär att konstruktionslösningar, materialval och arbetsmetoder 

diskuteras ur fuktsynpunkt redan under programskedet.  

 

Fuktskador som uppstår senare under byggnadens livslängd beror främst på bristande drift 

och underhåll. Med en fuktsäker byggnad blir det enklare och mer kostnadseffektivt att 

underhålla byggnaden och dess installationer. Detta för att fuktsäkerhetsarbetet innebär att 

byggnaden projekteras så att samtliga installationer ska placeras så att man med enkla medel 

kan reparera och byta ut varje installationsdel. Ur fuktsynpunkt är det viktigt att 

installationer placeras så att ett eventuellt läckage kan upptäckas i tid. Resultatet blir också 

att underhåll av installationer och tekniska system förenklas. Detta resulterar i att framtida 

ombyggnader, tillbyggnader och renovering av fuktsäkra byggnader också kan bli mer 

kostnadseffektivt. 

 



78 
 

 Kostnadseffektivt att bedriva ett fuktsäkerhetsarbete.  

Merkostanden för att bedriva ett fuktsäkerhetsarbete varierar mycket beroende på 

projektets förutsättningar. I rapporten ”Byggherrens arbete för fuktsäker byggnad” av Eva 

Sikander på SP, beskrivs de ekonomiska konsekvenser för fuktsäkert byggande i de tre 

pilotprojekt som genomförts. Kostnaderna visade sig ligga mellan 0,1 % och 0,6 % av den 

totala kostnaden för projekten. Det kunde konstateras att kostnaden för 

fuktsäkerhetsarbetet var väldigt liten i relation till den totala kostnaden för varje 

byggprojekt. Därmed kan det anses ekonomiskt försvarbart att bedriva ett 

fuktsäkerhetsarbete. (Sikander, 2005). 

 

 Ökad kvalitetssäkring. 

Att bedriva ett fuktsäkerhetsarbete under ett byggprojekt innebär en ökad kvalitetssäkring. 

Byggnadskonstruktioner och tekniska lösningar diskuteras mellan projektörerna för att bästa 

möjliga lösningar ska väljas. Att beakta fuktkritiska konstruktioner, arbetsmetoder och 

materialval i ett tidigt skede ökar kvaliteten på byggnaden då sämre lösningar kan väljas bort 

redan under program- och projekteringsskedet. Uppföljning och kontroller är en viktig del i 

fuktsäkerhetsarbetet vilket också medför en kvalitetshöjning av byggprojektet. 

 

 Möjlighet till förbättrad samordning mellan samtliga aktörer. 

För att ett fuktsäkerhetsarbete ska ge resultat krävs att byggherre, projektörer och 

entreprenörer har en god kommunikation. De systematiska metoder och rutiner som måste 

följas för att bedriva ett fuktsäkerhetsarbete resulterar i att konstruktionsval, material val 

och arbetsmetoder diskuteras mellan de olika aktörerna. Samordningen mellan olika aktörer 

kan då förbättras och eventuella missuppfattningar undvikas.  

 

 Förbättrad erfarenhetsåterföring. 

Fuktsäkerhetsarbetet innebär ett upprättande av en fuktsäkerhetsbeskrivning och 

fuktsäkerhetsdokumentation. Dokumenten representerar resultatet av det slutgiltiga bygget 

och informationen kan användas för att dra lärdomar och få erfarenhetsåterföring från 

utförda byggprojekt samt underlätta en fortsatt fuktsäker förvaltning.  

 

 Konkurrensmedel. 

Att bygga fuktsäkra byggnader kan bli ett starkt konkurrensmedel. Fuktsäkra byggnader 

medför hälsosamma hus och lokaler med god inomhusmiljö för brukarna vilket kan komma 
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att efterfrågas i framtiden. Då fuktsäkring ännu inte har slagit igenom i tillräcklig utsträckning 

inom byggbranschen finns goda möjligheter att nyttja konceptet som ett konkurrensmedel.  

7.1 Förslag på fuktsäkerhetsrutiner 

Förslag på hur Fortifikationsverket kan åstadkomma fuktsäkring av byggnader har sammanställts 

nedan. Eftersom Fortifikationsverket främst använder sig av generalentreprenad och samordnad 

generalentreprenad är förslagen anpassade till denna entreprenadform. Många förslag kan även 

tillämpas för byggherrar som använder andra entreprenadformer och som vill låta uppföra fuktsäkra, 

beständiga och sunda byggnader.  

Kurs i Fuktsäkert byggande 

Det är viktigt att öka intresset och engagemanget för fuktfrågorna hos medarbetare på företaget. 

Fuktfrågorna måste få större fokus för att en attitydförändring ska bli möjlig. Därmed 

rekommenderas att ett antal anställda, gärna projektledare, går på utbildning i ”Fuktsäkert 

byggande” som anordnas via Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås. Kursen varar under två 

dagar och riktar sig till byggherren.  Kursen ger byggherren insikt i hur det egna fuktsäkerhetsarbetet 

kan bedrivas samt presenterar vilka hjälpmedel som kan användas för att underlätta arbetet.  

Dessa personer kan sedan i sin tur presentera de viktigaste lärdomarna från utbildningen via ett 

internt informationsmöte med andra medarbetare på företaget. På så vis kan flera anställda 

uppmärksamma fuktfrågorna och det tänkta fuktsäkerhetsarbetet kan diskuteras.  

Utbilda intern anställd till ”Diplomerad Fuktsakkunnig” 

Byggherren rekommenderas låta utbilda en intern anställd till ”Diplomerad fuktsakkunnig” enligt 

FuktCentrums metod för fuktsäker byggprocess.  Att utbilda intern personal för att hantera 

fuktfrågorna är mer kostnadseffektivt än att låta anlita en fuktkonsult. Byggherrens fuktsakkunnige 

bör hantera samtliga fuktfrågor och agera som en samordningsansvarig gällande fuktsäkerhet samt 

kontrollera att krav på fuktsäkerhet uppfylls.  Byggherrens fuktsakkunnige blir en nyckelperson i 

fuktsäkerhetsarbetet och har goda möjligheter att förbättra samordningen mellan samtliga aktörer 

inom byggprojektet genom öppen dialog. För att kunna utföra samtlig aktiviteter som erfordras av en 

fuktsakkunnig krävs att personen, förutom kunskaper i fuktmekanik och byggnadsfysik, även besitter 

lång erfarenhet från produktionsskedet. 

Välj ambitionsnivå för fuktsäkerhet i byggprojektet 

Byggherren bör fastställa den ambitionsnivå på fuktsäkerhet som anses lämplig för byggprojektet. 

För att bedriva ett fuktsäkerhetsarbete som minskar risken för framtida fuktskador bör byggherren 

välja säkerhetsnivå 1 och anpassa den tekniska utformningen efter dessa krav. Val av säkerhetsnivå 
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bedöms utifrån ekonomiska aspekter samt fuktsakkunniges erfarenhet av risker med tänkt 

byggnadskonstruktion. 

Välj metod för fuktsäkerhetsarbetet 

Byggherren väljer lämplig metod för hur fuktsäkerhetsarbetet i byggprocessen ska bedrivas. Den 

metod inom fuktsäkert byggande som utvecklats inom Svensk forskning är ByggaF-metoden vilken 

därmed rekommenderas. Genom att följa metodens samtliga hjälpmedel, rutiner och checklistor för 

varje skede av byggprojektet kan ett gediget fuktsäkerhetsarbete bedrivas från programskede till 

förvaltningsskede.   

Upprätta fuktsäkerhetsprogram  

Byggherren tillsammans med den fuktsakkunnige utformar ett separat fuktsäkerhetsprogram. I 

fuktsäkerhetsprogrammet definieras samtliga krav på fuktsäkerhet för byggprojektet utifrån den 

säkerhetsnivå byggherren har valt. Fuktsäkerhetsprogrammet bör innehålla följande punkter: 

 Tekniska krav och materialkrav under projektering och byggskede.  

 Krav på aktiviteter under program och projekteringsskede. 

 Krav på aktiviteter under produktionsskede. 

 Krav på aktiviteter under förvaltningsskede. 

För varje framfört krav ska även framgå hur kraven ska verifieras, vilka konsekvenser som infaller vid 

avvikelser. Det ska också tydligt framgå vilken aktör som har ansvar för att givna krav uppfylls. Krav 

på fuktsäkerhet formuleras i administrativa föreskrifter. Bilaga 6. Krav på fuktsäkerhet i AF. 

Fuktsäkerhetsbeskrivning 

Under programskedet upprättar byggherrens fuktsakkunnige en fuktsäkerhetsbeskrivning. De 

åtgärder som varje aktör måste vidta för att säkerställa fuktsäkerhet dokumenteras i denna 

beskrivning som sedan ska utvärderas vidare under projekteringsskedet. Mall för 

fuktsäkerhetsbeskrivning går att finna via ByggaF. 

Rutiner för fuktsäkring i projekteringsskedet 

Byggherren och fuktsakkunnig presenterar fuktsäkerhetsprogrammet och aktuell 

fuktsäkerhetsbeskrivning med arkitekter, konstruktörer, projektledare etc. Frågor som överläggs är 

bland annat fuktkritiska konstruktioner, metoder för fuktsäkerhetsbedömning, riskbedömningar, 

checklistor, hjälpmedel samt rutiner för dokumentation. Bilaga 5. Mall för redovisning av 

fuktsäkerhetsprojektering. 
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Fuktkritiska konstruktioner 

Byggnadens fukttekniska konstruktioner identifieras. Samtliga projektörer hjälps åt att identifiera de 

konstruktioner, material och installationer som är kritiska med avseende på fukt. Därmed ska 

fuktfrågan tas med på dagordningen och förslagsvis diskuteras veckovis. Om kompetensen för att 

utföra erforderliga riskbedömningar inte finns hos projektörerna bör en öppen dialog hållas med 

fuktsakkunnig. Fuktdimensionering bör utföras på likande vis som statisk dimensionering. Kontroller 

utförs för huruvida en byggnadskonstruktion klarar samtliga förväntade fuktbelastningar.  

Varje projektör utser en fuktsäkerhetsansvarig som ser till att fuktsäkerhetsprojekteringen 

genomförs, dokumenteras och presenteras för byggherren.  

Fuktbelastningar och fuktkällor 

Varje vald byggnadsdel ska teoretiskt belastas med samtliga förväntade fuktbelastningar och 

fuktkällor. En byggnadsdel belastas i regel av flera fuktkällor samtidigt och belastningen kan vara 

olika stor med olika lång varaktighet. Därefter görs en uppskattning av fukttillstånd i varje 

byggnadsdel med hänsyn till varaktighet. Hjälpmedel och beräkningsprogram finns tillgängliga för att 

genomföra dessa förväntade fukttillstånd för varje byggnadsdel. 

Fuktkriterier 

För varje byggnadsmaterial ska dess högsta tillåtna fuktnivå bestämmas. Den högsta tillåtna 

fuktnivån är materialets kritiska fuktnivå plus en säkerhetsmarginal. En noggrann genomgång av 

samtliga förväntade fukttillstånd ska genomföras för att kontrollera om något material i en 

byggnadsdel överskrider den högsta tillåtna fuktnivån. Efter att kritiska punkter med valda 

konstruktioner identifierats anpassas utformningen av byggnadsdelarna till de förväntade 

fuktbelastningarna.   

Granskning  

Som sista moment i fuktsäkerhetsprojekteringen ska samtliga handlingar granskas av projektörerna i 

syfte att följa upp fuktsäkerhetsarbetet. Byggherre alternativt fuktsakkunnige bör granska 

handlingarna och dokumentera resultatet. En checklista som hjälpmedel finns att tillgå via ByggaF. 

Rutiner för fuktsäkring i produktionsskedet 

När bygghandlingarna från projekteringen överlämnas till entreprenören ska möjlighet ges för 

entreprenören att diskutera upprättade handlingar tillsammans med projektörerna. En 

erfarenhetsåterföring är av stor vikt för att fuktsäkerhetsarbetet i produktionsskedet ska bedrivas 

med framgång. Vid överlämnandet informerar byggherren och fuktsakkunnige hur entreprenörer, 

underentreprenörer och leverantörer ska bedriva fuktsäkerhetsarbetet i produktionsskedet. 
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Byggherren ska tydligt informera om de krav och metoder som är gällande. Vid en byggstart ska 

entreprenören tillsammans med byggherre och projektörer göra en identifiering av fuktkritiska 

moment och konstruktioner som kräver att fuktsäkerhet beaktas ordentligt vid utförandet.  

Ett möte bör hållas inför en byggstart med samtliga som ska arbeta på byggarbetsplatsen. 

Information om byggherrens krav och vilka rutiner som ska gälla på byggarbetsplatsen ska meddelas 

till samtliga. Information som ska förmedlas kan omfatta hur material ska kontrolleras vid 

mottagning, hur material ska lagras och hanteras, väderskydd samt exempelvis hur lufttäta 

genomföringar och konstruktioner kan åstadkommas. 

Fuktronder 

I produktionsskedet genomförs fuktronder där syftet är att skapa sig en bild om hur miljön på 

byggarbetsplatsen ser ut ur fuktsynpunkt. Det kan handla om att identifiera stående vatten på 

konstruktioner, förvaring av fuktkänsliga material samt eventuella läckage. Vid genomförande av 

fuktronder används en checklista. Även en protokollmall finns att tillgå via ByggaF. 

Fuktmätningar 

För att säkerställa att kravet på fuktsäkerhet uppfylls utförs fuktmätningar. Manualer för hur 

fuktmätningarna ska gå till finns för olika byggnadsmaterial. 

Avvikelserapport 

Om entreprenören utför ändringar som avviker från byggherrens krav måste byggherren bli 

underrättad innan åtgärder vidtas. Byggherre och entreprenör ska i tidigare skede ha gemensamt 

kommit överrens om hur avvikelser ska hanteras. Aktuella avvikelser ska dokumenteras i en 

avvikelserapport. En mall för en sådan avvikelserapport finns att tillgå via ByggaF. 

Fuktsäkerhetsdokument 

I slutfasen av produktionsskedet samlas all relevant information för byggnadens fuktsäkerhet in av 

entreprenören. Denna dokumentation omfattar dessutom den senaste versionen av 

fuktsäkerhetsbeskrivningen. Fuktsäkerhetsdokumentationen ska överlämnas till byggherren innan 

slutbesiktningen genomförs. 

Rutiner för fuktsäkring i förvaltningsskedet 

Erfarenhetsöverföring från produktionsskedet till förvaltningsskedet ska möjliggöras. 

Fuktsäkerhetsdokumentationen ligger till grund för att detta ska kunna ske. 

I förvaltningsskedet ska instruktioner om drift och underhåll formuleras vad gäller fuktsäkerheten för 

byggnaden. De byggnadsdelar som kan vara utsatta ur fuktsynpunkt ska inspekteras i driftsskedet. 
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Rutiner för hur sådana byggnadsdelar ska inspekteras ska upprättas. Om det handlar om enklare 

kontroller görs detta av driftspersonal medan komplicerade mätningar ska göras av specialister. I 

förvaltningsskedet finns mallar för hur en fuktinventering i en befintlig byggnad kan utföras. 
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8 DISKUSSION 

Resultatet från denna studie har givit oss en god förhoppning om att problematiken kring fuktskador 

kommer att kunna lösas inom en stundande framtid utifrån ett gediget fuktsäkerhetsarbete.  

Grundförutsättningarna för att tillämpa metoder för fuktsäkring i byggprocessen anser vi bottnar i en 

vilja hos byggherren att beakta fuktfrågorna och att förbättra förutsättningarna för ett lyckat 

byggprojekt. Under examensarbetets gång har vi fått en bred helhetssyn på problematiken kring 

fuktskador i byggnader och ämnet är både stort och komplext. Då vi har benat ut problemet kan vi 

finna en gemensam väg som samtliga aktörer skulle dra fördelar av att följa. Denna väg kallar vi 

”Fuktsäkert byggande utifrån metoden ByggaF”. Forskare har utvecklat hjälpmedel för att underlätta 

för byggbranschens aktörer i fråga om hantering av fuktsäkerhet. Byggherrens roll är avgörande för 

ett lyckat byggresultat vilket lyser som en röd tråd genom de övergripande helhetsperspektiv på 

fuktproblematiken vi erhållit under denna studie. Nedan följer de faktorer som vi tror sätter hinder 

för att bedriva fuktsäkerhetsarbete. 

Obegränsat antal kombinationer av konstruktionslösningar 

Det finns oerhört många faktorer som avgör om en byggnad uppnår tillfredställande resultat utifrån 

ekonomiska, tidsmässiga och kvalitetsmässiga aspekter. En av svårigheterna med fuktproblematiken 

är att det finns en mängd olika konstruktionslösningar och material som kan utgöra risker för skador 

om de kombineras på fel sätt. Dessa oändligt många kombinationer och tekniska lösningar har alla 

sina egna fuktkänsliga punkter som måste uppmärksammas för att kunna anpassas, åtgärdas eller 

undvikas.  

Ett konstaterande om att fuktproblematiken är komplex ger oss svar på varför lösningen på 

problemet är svårdefinierat. Det finns helt enkelt ingen entydig lösning på hur man ska bygga 

fuktsäkra byggnader. Den mest trovärdiga och implementerbara lösningen vi funnit är att utöva ett 

omsorgsfullt fuktsäkerhetsarbete genom hela byggprocessen. 

Bristande kunskap 

För att det ska finnas förutsättningar att bedriva fuktsäkerhetsarbete krävs kunskapshöjning hos 

samtliga aktörer vad gäller fuktproblematiken och dess konsekvenser. Enligt intervjustudien framgår 

att teoretisk kunskap om fuktmekanik och byggnadsfysik saknas vilket medför svårigheter för varje 

aktör att beakta samtliga risker som fukt kan förorsaka.  Kompetensen finns idag främst hos 

specialister och sakkunniga inom området. Denna kompetens måste förmedlas vidare och tillämpas 

av byggherrar, projektörer, entreprenörer m.fl. under byggprocessens alla steg. Detta kan ske genom 

utbildning och via informationsmöten så att medarbetare blir uppmärksamma på problematiken och 
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finner intresse att beakta fuktfrågor i sitt dagliga arbete. Genom att följa de rutiner som förespråkas 

för ett fuktsäkert byggande kan en kunskapshöjning uppnås. Att arbeta med fuktsäkring tror vi 

kommer att bli en självklarhet när kompetensen för fuktområdet finns lättillgänglig på varje bord.  

Brist på erfarenhetsåterföring 

Vi hävdar att byggbranschen ofta anses vara en konservativ och trög bransch som många gånger inte 

lär sig av tidigare misstag. En förklaring till att branschen anses trög kan grunda sig i svårigheten med 

erfarenhetsåterföring. En byggnad har en väldigt lång livstid, betydligt längre än vad livstiden för 

produkter inom andra branscher har. Resultatet för kvalitén på nya konstruktionslösningar och 

material kan inte till fullo konstateras förrän byggnaden har stått under en längre tid. 

När skador uppstår en lång tid efter en byggnads färdigställande är det inte säkert att samma aktörer 

som medverkade från början finns kvar på sin post. Lärdomar och erfarenhetsåterföring kan då inte 

ske i samma utsträckning som när ett problem uppstår i ett tidigt stadie trots att konsekvenserna av 

problemen kan vara stora.  

 

Erfarenhetsåterföring måste fungera systematiskt redan från starten av ett byggprojekt och kunna 

fungera kontinuerligt under en byggnads hela livscykel. Om detta sker rutinmässigt kan 

erfarenhetsåterföringen bidra till att minimera risken för att olämpliga konstruktionslösningar väljs 

på nytt.   

Vi anser att efter 30-50 år bör en uppföljning göras där slutsatser fastställs om byggnadens 

fuktskador, brister samt omfattningen på drift och underhåll som erfordrats. Denna information 

borde vara av intresse för de aktörer som varit involverade i uppförandet av byggnaden för att kunna 

utveckla och förbättra sitt framtida arbete. Att finna motiv till att utföra en sådan uppföljning är i 

dagsläget svårt. Ett alternativ skulle vara om en sådan slutlig uppföljning regleras av lagstiftning för 

att få genomslagskraft. På så vis tvingas erfarenhetsåterföring in i en annars konservativ 

byggbransch.  

Ett annat sätt att skapa motiv för erfarenhetsåterföring utan lagregleringar anser vi är att använda 

systematiska tillvägagångssätt. Vi tror att utifrån ett rutinmässigt fuktsäkerhetsarbete kan 

förutsättningarna för en uppföljning och erfarenhetsåterföring förbättras och underlättas. Detta 

eftersom fuktsäkerhetsarbetet innebär ett upprättande av fuktsäkerhetsbeskrivning och 

fuktsäkerhetsdokumentation som ger tydlig information om byggnaden ur ett 

fuktsäkerhetsperspektiv. Om en eventuell fuktskada uppstår i en byggnadsdel flera år efter 

färdigställande finns då möjlighet att gå tillbaka till fuktsäkerhetsdokumentationen. Utifrån denna 

kan man se vilka risker som bedömdes för den givna konstruktionen samt vilka säkerhetsåtgärder 
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som vidtagits vid tidpunkten för uppförandet. Ett sådant arbete medför att lärdomar kan dras och 

exempelvis olämpligt valda konstruktionslösningar och materialval kan undvikas vid nästa 

byggprojekt. 

Bristande kommunikation i samtliga led 

Eftersom det inom branschen finns en mängd olika professioner är samordningsbehovet väldigt stort.  

Problem uppstår ofta på grund av bristande kommunikation och samverkan. Det är viktigt att kunna 

kommunicera mellan alla olika led och professioner. Många tekniska områden kan vara komplexa 

och därför blir samordningen svår och problematisk i många avseenden. Gränsdragningen mellan 

olika aktörers ansvarsområden är ofta ett identifierat problemområde och risken finns att vissa 

områden faller mellan stolarna eftersom det kan vara ett otydligt uttalat ansvar. För ett 

fuktsäkerhetsarbete krävs tydligt dokumenterad ansvarsfördelning så att samtliga krav på 

fuktsäkerhet verkligen uppmärksammas.   

Kommunikationen är i vissa fall otillräcklig mellan projektörer, entreprenörer och byggherrar. Utifrån 

intervjustudien har vi kunnat fastslå att vikten av en god kommunikation med öppen dialog och tillit 

är avgörande för ett gott samarbete och ett önskvärt resultat. Detta har lyfts fram av samtliga 

respondenter under genomförda intervjuer. Vi har förstått att samarbetsförmågan står i enlighet 

med en god inställning och ödmjukt förhållningssätt hos byggnadsarbetare, projektledare, 

konstruktörer, arkitekter, chefer etc.  

Vi anser att byggherren ska möjliggöra en god kommunikation i samtliga led. En förutsättning för en 

fungerande kommunikation kräver att systematiska metoder och rutiner för hur kommunikationen 

ska gå till fullföljs. Idag finns hjälpmedel för hur ett sådant förfarande kan gå till vilket har beskrivits i 

kapitel 7. Fuktsäkra byggnader.  

Vi vill hävda att det är byggherren som har den avgörande rollen i att skapa hållbara, fuktsäkra och 

hälsosamma byggnader i samhället. Byggherren har ansvar att uppfylla samhällets alla krav som ställs 

på en byggnad. Därmed är det upp till byggherren om krav på fuktsäkerhet blir rätt utformade, följs 

upp och verkställs. Genom ett fuktsäkerhetsarbete förbättras kommunikationen inom ett 

byggprojekt. Detta till följd av att de systematiska metoder och rutiner som måste följas för att 

bedriva ett fuktsäkerhetsarbete resulterar i att konstruktionsval, materialval och arbetsmetoder 

diskuteras mellan samtliga aktörer. På så vis kan aktörerna bli involverade i varandras 

arbetsuppgifter och arbetsområden vilket förbättrar interaktionen mellan parterna. 

Arbetsuppgifterna hos byggherrens fuktsakkunnige omfattar kommunikation med samtliga aktörer 

under byggprojektets alla skeden och utgör därmed en viktig roll i samspelet mellan dessa.  
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Ekonomiskt incitament 

Frågan är om byggherren är villig att arbeta för ett fuktsäkert byggande och om det finns en 

ekonomisk vinning på att bedriva fuktsäkerhetsarbete. Baserat på denna studie hävdar vi att det 

finns en ekonomisk vinning i att bedriva ett fuktsäkerhetsarbete för Fortifikationsverket och andra 

byggherrar. Att bygga fuktsäkert går i stor utsträckning ihop med att bygga energieffektivt och detta 

har många byggherrar redan konstaterat är ekonomiskt försvarbart. 

För Fortifikationsverket som även förvaltar sina uppförda byggnader borde detta vara av stort 

intresse. Merkostnaden för att bedriva ett sådant arbete är sannolikt lägre än vad kostnader för att 

renovera eventuella framtida fuktskador är. Även kostnader för konstruktionsändringar i 

produktionsskedet som beror på risker med fuktkritiska konstruktioner, kan minimeras. Fuktkritiska 

konstruktioner som upptäcks under produktionsskedet innebär stora kostnader i jämförelse med om 

dessa kunnat identifieras under projekteringsskedet. En genomförd fuktsäkerhetsprojektering, anser 

vi, kommer att resultera i färre ändrings- och tilläggsarbeten i produktionsskedet.  

Ytterligare blir drift och underhåll av en fuktsäker byggnad enklare och mer kostnadseffektivt, då 

exempelvis installationer är placerade lättillgängligt för reparation och utbyte av uttjänade 

installationsdelar.  

Statliga myndigheter och verk bör föregå med gått exempel och ta ledning inom strävan mot 

fuktsäkra byggnader. Fortifikationsverket som statlig myndighet äger, uppför och förvaltar sina egna 

byggnader. Därför anser vi att om det är någon som borde dra fördelar av att beakta fuktsäkring så är 

det statliga myndigheter och verk. Ett långsiktigt perspektiv bör finnas inom statliga verk och det är 

därför vi anser att Fortifikationsverket har goda möjligheter att föregå med gott exempel inom 

byggbranschen och implementera fuktsäkerhetsrutiner.  

Attityd och inställning 

Byggherrens vilja att sträva mot fuktsäkra byggnader visar sig i hur byggherren värderar 

fuktkompetens och fuktrutiner hos aktörer vid utvärdering av anbud under upphandling. Det är 

förståeligt att det från byggherrens sida kan upplevas motigt att begära in dokument som bevis för 

att anbudsgivaren besitter kompetens inom fuktområdet och kan visa mallar för 

fuktsäkerhetsrutiner. Särskilt om aktörerna inte har arbetat med detta tidigare och om ett sådant 

krav innebär orimligt merarbete för anbudsgivaren. Den motsatta aspekten visar att byggherren ges 

en möjlighet att styra in fler aktörer i arbetet med fuktsäkring i byggprocessen vilket är av intresse ur 

ett långsiktigt perspektiv.   
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FoU Väst rapport 0503 ”varför uppstår fuktskador?” är en intervjuundersökning som utgör en första 

delstudie inom huvudprojektet fuktsäkerhet i byggprocessen och genomfördes 2005. (Wihlborg, 

2005). Erfarenheter som delgavs under denna undersökning var att fuktskador upplevs som ett 

väldigt känsligt ämne som det gärna inte pratas om. Flera företag hade avböjt att delta i 

intervjustudien trots att den var konfidentiell och syftade till att finna lösningar på 

fuktproblematiken. Anledning till att man avböjde att delta beskrev en entreprenör såhär:  

 ”fuktproblem talar vi inte ens om internt så vi kan inte ställa upp.” 

Ett annat uttalande kom från en projektchef vid ett större förvaltningsbolag: 

 ”vi har inga fuktskador i våra byggnader”. 

Detta var inte korrekt då det fanns minst en allmänt känd fuktskada som uppdagats inom 

förvaltningsbolaget. Vid tiden för denna studie 2005 var attityden och inställningen till fuktfrågorna 

ett tabubelagt ämne. Under vår studie via detta examensarbete har vi fått en motsatt uppfattning. Vi 

upplever tvärtom att det finns en vilja hos de intervjuade att arbeta för fuktsäkring. Intervjustudien 

visar på att lösningar på problemet efterfrågas.  Respondenterna som deltagit i intervjustudien 

arbetar för olika företag med olika arbetsuppgifter och kännedom om fuktproblematiken. Trots detta 

finner vi en gemensam positiv inställning till att ställa fuktfrågorna i fokus. Den positiva attityden har 

vi upplevt både ute på fältet och hos Fortifikationsverket som byggherre. Med hänsyn till att 

Fortifikationsverket anammade vårt förslag på utförande av examensarbete ser vi att det ligger ett 

intresse i att beakta och utreda fuktproblematiken inom verket. Denna uppfattning bekräftades 

omedelbart under möte vid byggprojektavdelningen på Fortifikationsverket.  

Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att attityden och inställningen till fuktfrågorna har ändrats 

drastiskt under de senaste fem åren.  

Under både vår intervjustudie och enkätundersökning har vi sett engagemang och vilja att dela med 

sig av erfarenheter gällande fuktskador och alternativ till förbättringar. Respondenter har öppet 

kunnat diskutera de fuktrelaterade problem som de personligen kommit i kontakt med under sin 

yrkesverksamma tid. Vi upplevde inte att ämnet var tabubelagt eftersom även misstag och felval av 

material och konstruktioner togs upp. Platschefen på NCC vid byggprojektet i Berga ingav ett intryck 

av stort intresse och stark vilja att förbättra förutsättningarna för att lösa problematiken kring 

fuktskador i byggnader och fuktsäkring i produktionsskedet. Viljan att uppnå kraven på fuktsäkerhet 

finns och platschefen på NCC uttrycker det som:  

”Det bästa är att vara öppen och lägga korten på bordet på en gång.” 
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Han menar att det som döljs nu kommer fram vid ett senare tillfälle och det är till allas gagn att lösa 

problemen så tidigt som möjligt. Vår uppfattning är att han önskar finna bättre förutsättningar för att 

fullfölja det projekt som åtagits som generalentreprenör. Merarbete i produktionsskedet på grund av 

brister i projekteringsskedet kan medföra svårhanterliga och kostsamma lösningar.  

Vi upplever även att Fortifikationsverket som byggherre har tagit steg i rätt riktning då 

totalentreprenören Hansson & Söner Entreprenad AB valt att genomföra en fuktdimensionering för 

betongplattan i byggprojektet i Skredsvik där en militärrestaurang uppförs. Även fuktsäkra 

byggnadsmaterial har valts i köksutrymmen där fuktbelastningen blir stor. Platschef och 

projektledare för detta byggprojekt hade en god inställning till förändringar för att garantera 

fuktsäkerhet vilket även framgår i intervjuanalysen. En något tveksam inställning till nya materialval 

kunde urskiljas hos platschefen eftersom han anser att varje ny konstruktionslösning är en insats som 

blir ett typ av experiment där tiden får utvisa resultatet. Återigen kan poängteras att man inom 

byggbranschen bygger som man tror är rätt. Här vill vi påstå att makten ligger i händerna på 

byggherren då det är denne som ställer krav på sin egen produkt, alltså byggnaden. 

 

8.1 Konkurrensmedel 

Ett fuktsäkerhetsarbete kan fungera som ett konkurrensmedel inom byggbranschen. 

Fuktsäkerhetsarbetet leder till en kvalitetshöjning som medför goda garantier för en sund och 

hälsosam byggnad för brukarna att vistas i. Arbete med fuktsäkring är idag inte prioriterat i tillräcklig 

utsträckning inom byggbranschen. Vi vill dock hävda att media idag redan banat väg för att välkomna 

fuktsäkerhetsarbete då kritik mot byggbranschen gällande fuktproblematiken uppmärksammas i allt 

fler medier. Nyhetsprogram, tidsskrifter och dessutom underhållsprogram som idag ställer 

byggbranschen mot väggen når miljontals människor i Sverige. Som svar på denna kritik hävdar vi att 

man som byggherre kan dra fördelar av ”mediaruschen” och göra satsningar för implementering av 

fuktsäkerhet samt marknadsföra företagets fuktsäkerhetsprogram. Idag befinner vi oss i helt rätt tid 

för att lägga stora satsningar på implementering av fuktsäkerhetsrutiner både inom statliga verk 

såväl som inom den privata sektorn. 

Genom att bedriva och marknadsföra fuktsäkerhetsarbetet som konkurrensmedel finns både pengar 

och människors förtroende att vinna.  
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9 SLUTSATS 

”Om man generaliserar byggbranschen skulle man kunna säga att det handlar om att bygga 

byggnader till minsta möjliga kostnad på kortast möjliga tid och samtidigt upprätthålla önskad 

kvalitet.”  

Som byggherre bör fuktsäkring uppfattas som en kvalitetssäkring. För att ett fuktsäkerhetsarbete ska 

fungera krävs att samtliga berörda aktörer inom byggprocessen tar ansvar för det egna 

fuktsäkerhetsarbetet. Rapportförfattarna upplever att det är byggherren som har den huvudsakliga 

makten och ansvaret att tidigt ställa krav på fuktsäkring och planera för en implementering av 

fuktsäkerhetsrutiner. Under denna studie har konstaterats följande positiva faktorer som kan bli 

resultatet om byggherren väljer att implementera föreslagna fuktsäkerhetsrutiner. De slutsatser 

rapportförfattarna kommit fram till med studien som utgångspunkt illustreras av figuren nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hänsyn till att det konstaterats en attitydförändring inom fuktområdet föreligger acceptans för 

fuktsäkring närmare än någonsin tidigare. Rapportförfattarna hoppas att examensarbetet ska väcka 

intresse och ge vägledning mot att realisera metoder för ett fuktsäkert byggande. Anledningen till att 

det idag finns större möjligheter att genomföra ett sådant arbete grundar sig i den attitydförändring 

som kan läsas av hos aktörer inom byggbranschen. Många forskare har redan undersökt varför 

Figur 31. Rapportförfattarnas presenterade  
incitament för implementering av fuktsäkerhetsarbete. 
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fuktskador uppstår i byggnader trots att styrmedel och kunskap för att undvika dessa redan finns. 

Rapportförfattarna anser att steget mot att tillämpa kunskapen och praktisera metoder för 

fuktsäkert byggande bottnar i rätt inställning och en vilja till förändring. Denna vilja kan idag 

observeras. Baserat på denna vilja kommer lösningar för fuktproblematiken kunna inhämtas och 

verkställas. 

 

  1.) Fuktskador upplevs inte längre som ett tabubelagt 

ämne. Aktörer vågar prata om fuktproblematiken 

och ta upp vilka brister som finns och vilka 

förbättringar som borde göras. 

 

2.) Vilja att hantera fuktfrågor och lösa problematiken 

kan observeras. Om viljan att ”handla” i fuktfrågan 

finns uppstår en positiv attityd och inställning till att 

lösa problemen. En positiv inställning är avgörande 

för om ett fuktsäkerhetsarbete ska prioriteras och 

implementeras i byggprocessen. 

 

3.) Fuktfrågan får fokus. Då fuktfrågan börjar diskuteras 

i större utsträckning internt inom det givna företaget 

och externt mellan aktörer, uppstår en medvetenhet 

och kunskapshöjning inom fuktområdet. 

Erfarenhetsutbyte sker då mellan aktörer och 

specialister inom fuktområdet. Detta kan medföra 

att ekonomiska incitament för att bedriva ett gediget 

fuktsäkerhetsarbete kan konkretiseras. 

 

4.) Vid detta stadie finns tillräckliga förutsättningar för 

att som byggherre välja att implementera 

fuktsäkerhetsrutiner inom det egna företaget. 

Systematiska rutiner och åtgärder för fuktsäkerhet 

realiseras. 

 

5.) Resultatet från att bedriva ett fuktsäkerhetsarbete 

genom hela byggprocessen vid nybyggnation visar sig 

i att produkten blir en sund och hälsosam byggnad 

samt att kostnadsbesparingar erhålls till följd av att 

framtida fuktskador minimeras.  Att som byggherre 

välja att bedriva ett fuktsäkerhetsarbete kan då 

fungera som ett marknadsmässigt konkurrensmedel 

inom byggbranschen och samtidigt ge ekonomiska 

fördelar. 
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Rapportförfattarna upplever att byggbranschen idag befinner sig mellan steg 2. och steg 3. i figuren 

ovan. Viljan tycks finnas för att få bukt med fuktproblemet, men ännu har inte fuktfrågan fått 

tillräckligt fokus. Byggbranschen måste stanna upp och reflektera över vad som är viktigt vid 

upprättande av en byggnad. 

 

 
”Handlar det om att prioritera en sund byggnad som uppfyller sitt syfte genom hela dess livslängd, 

eller ska kortsiktiga ekonomiska incitament vara avgörande?” 
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10 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Fuktområdet är ett stort, brett och komplext ämne. Det som rapportförfattarna anser vara av 

intresse att fördjupa sig vidare inom är följande: 

 Studera specifikt hur varje yrkeskategori inom ett byggprojekt kan arbeta för att förebygga 

fuktskador exempelvis som arkitekt, konstruktör, installatör m.m. 

 Utreda hur samordning mellan olika parter i ett byggprojekt kan förbättras för att 

åstadkomma fuktsäkra byggnader. 

 Hur hinder hanteras och överbryggs som kan leda till att fuktsäkra byggnader inte upprättas i 

ett byggprojekt. 
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