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Bilaga 1. Intervjuguide 

Projektledare  

Namn, ort, datum och tid. 

Bakgrund och yrkeserfarenhet 

Dessa frågor kan ge en uppfattning om de intervjuades bakgrund, utbildning och yrkeserfarenhet. 
• Hur länge har du jobbat på Fortifikationsverket? 

• Vad har du för utbildning? 

• Vad har du arbetsuppgifter och hur är din yrkesroll? 

Upplevelser av sin arbetssituation 

Dessa frågor syftar till att ge en bild av hur projektledaren upplever sin arbetsplats och yrkesroll. 
• Hur tycker du att en projektledare ska vara? Hur är du som projektledare? 
• Hur upplever du stämningen på arbetsplatsen? 

Fuktskador i byggnader 

Dessa frågor syftar till att få reda på projektledarens uppfattning om fuktskador i byggnader. 
• Vad känner du till om problem med just fuktskador i byggnader? Har du stött på sådana 

problem? 

• Vilken byggnadsdel tror du är mest utsatt? Varför? 

• Vad tror du orsakar problemen med fuktskador? 

• Hur tror du att man på ett effektivt sätt kan undvika fuktskador? 

Hur kan du i din roll som projektledare förebygga att fuktskador uppstår? 

• Vilka regler och föreskrifter styr dig i ditt arbete?  

• Hur svårt/lätt är det att informera om dessa frågor?  

• Hur gör du som projektledare för att styra dina medarbetare? 

• Hur tycker du att dina medarbetare klarar av att hantera risker med fuktskador? 
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Arbetsledare/Platschef 

Namn, ort, datum och tid. 

Bakgrund och yrkeserfarenhet 

Dessa frågor kan ge en uppfattning om de intervjuades bakgrund, utbildning och yrkeserfarenhet: 
• Hur länge har du jobbat på denna arbetsplats? 

• Vad har du för utbildning? 

• Vad har du arbetsuppgifter och hur är din yrkesroll? 

Upplevelser av sin arbetssituation 

Dessa frågor syftar till att ge en bild av hur arbetsledaren upplever sin arbetsplats och yrkesroll. 
• Hur tycker du att en arbetsledare ska vara? Hur är du som arbetsledare? 
• Hur upplever du stämningen på arbetsplatsen? 

Fuktskador i byggnader 

Dessa frågor syftar till att få reda på arbetsledarens uppfattning om fuktskador i byggnader. 
• Vad känner du till om problem med just fuktskador i byggnader? Har du stött på sådana 

problem? 

• Vilken byggnadsdel tror du är mest utsatt? Varför? 

• Vad tror du orsakar problemen med fuktskador? 

• Hur tror du att man på ett effektivt sätt kan undvika fuktskador? 

Hur kan du i din roll som arbetsledare förebygga att fuktskador uppstår? 

• Vilka regler och föreskrifter styr dig i ditt arbete?  

• Hur svårt/lätt är det att informera om dessa frågor?  

• Hur gör du som arbetsledare/platschef för att påverka/styra dina medarbetare? 

• Hur tycker du att dina medarbetare klarar av att hantera risker med fuktskador? 
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Byggnadsarbetare 

Namn, ort, datum och tid 

Bakgrund och yrkeserfarenhet 

Dessa frågor kan ge en uppfattning om de intervjuades bakgrund, utbildning och yrkeserfarenhet: 
• Hur länge har du jobbat som byggnadsarbetare? 

• Hur ser en vanlig din arbetsdag ut för dig?  

• Vilka arbetsmoment utför du? 

Upplevelser av sitt yrke 

Dessa frågor syftar till att ge en bild av hur byggnadsarbetaren upplever sina arbetsuppgifter och 
arbetssituation. 

• Vad är det bästa med ditt yrke? 
• Hur upplever du stämningen på arbetsplatsen? 
• Hur fungerar samarbetet byggnadsarbetare emellan? 

Fuktskador i byggnader 

Dessa frågor syftar till att få reda på byggnadsarbetarens uppfattning om fuktskador i byggnader. 
• Vad känner du till om problem med just fuktskador i byggnader? Har du stött på sådana 

problem? 

• Vad tror du orsakar problemen med fuktskador? 

• Vilken byggnadsdel tror du är mest utsatt? Varför? 

• Hur tror du att man på ett effektivt sätt kan undvika fuktskador? 

Hur kan du som jobbar på byggen förebygga att fuktskador uppstår? 

• Får ni tydliga direktiv från arbetsledare, platschefer och projektledare eller jobbar ni mest 

efter egen erfarenhet och kunskap? 

• Är det lätt att följa ritningar och anvisningar eller brukar man behöva göra ändringar? 

• Om ni upptäcker problem så att arbetet inte kan utföras, måste ni då kontakta arbetsledare 

eller platschef för att få ett godkännande innan ni gör några ändringar? 
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Bilaga 2. Intervjuprotokoll 

Intervju med projektledare Carl-Erik Persson  

Tidpunkt: 24 februari 2010 på Fortifikationsverket i Eskilstuna. 

Bakgrund och yrkeserfarenhet 

Carl-Erik är utbildad gymnasieingenjör med examineringssår 1969. Carl-Erik har jobbat på 

Fortifikationsverket i två omgångar under sin yrkesverksamma tid. Först jobbade han som 

förvaltningsingenjör på dåvarande Fortifikationsförvaltningen under nio år. Nu har han arbetet på 

Fortifikationsverket som projektledare de senaste sex åren. Däremellan har han bland annat arbetet 

på Vattenfall.  

Som projektledare är hans arbetsuppgift att driva projekt från idéstadiet till färdigställd byggnad. De 

arbetsuppgifter som ingår i hans dagliga arbete är bland annat projektmöten, byggmöten, 

beställningar till entreprenörer och många administrativa uppgifter. Som projektledare har han 

ansvar för budget och investeringsavtal med tid och pengar.  

Upplevelser av sin arbetssituation 

Carl-Erik anser att en projektledare ska vara bra på att kommunicera med olika typer av människor 

samt ha en positiv inställning.  Han säger att det är en fördel om projektledaren tidigare har arbetat 

ute på en byggarbetsplats för att få en bättre förståelse för hur ett projekt fungerar i alla skeden. Det 

är viktigt att projektledaren besitter en allmän kunskap om byggbranschen.  Som projektledare ska 

man också vara bra på att förhandla och då är det också viktigt att behärska entreprenadjuridik.  

Carl-Erik upplever sig själv som en omtyckt projektledare. Detta tror han beror på att han är 

handlingsinriktad och vänlig. Han trivs på arbetsplatsen och tycker att stämningen mellan 

medarbetarna är god. Var och en tar sitt eget ansvar för sina arbetsuppgifter vilket genererar till en 

flexibilitet och god gemenskap. Han är stationerad på huvudkontoret i Eskilstuna men trots detta är 

han ofta på resande fot.  

Det är sällan Carl-Erik åker ut på de byggarbetsplatser där han är projektledare. Men då han har varit 

ute på fältet så upplever han att en god stämning råder på arbetsplatsen.  

Fuktskador i byggnader 

Carl-Erik har jobbat som fastighetsingenjör i Östersund med främsta uppgift att åtgärda fuktskador i 

byggnader. Han har arbetat med fuktskador i militärförläggningar, 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 

användes. En annan vanlig skadeorsak berodde på vattenansamlingar på låglutande tak där 

takbrunnar blivit igentäppta.  

Fuktskador i våtrum beror framför allt på otäta tätskikt bakom och under keramiska plattor i golv och 

väggar.  

Problemet med flytspackel var att man tidigare trodde att detta cementbaserade material tålde hur 

mycket fukt som helst.  
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Carl-Erik tror att den mest utsatta byggnadsdelen är våtrum vad gäller fuktskador. Detta beror på att 

förståelse kring riskerna med att punktera tätskikt inte fanns. Idag finns det krav och bestämmelser 

för hur ett våtrum ska byggas för att fuktskador inte ska uppkomma.  

Vidare menar Carl-Erik att genom noggrannhet i utförandet kan man på ett effektivt sätt undvika 

fuktskador.  

Hur kan du i din roll som projektledare förebygga att fuktskador uppstår? 

De föreskrifter som Carl-Erik arbetar efter är Fortifikationsverkets egna regler, BBR och andra 

branschstandarder. På frågan hur Carl-Erik går tillväga för att styra sina medarbetare säger han att 

det inte behöver ett visst tillvägagångssätt eftersom det är pengarna som styr. Ytterligare anser han 

att samråd och tillit är viktigt. Carl-Erik säger att ledarskapet från hans sida inte är så stort eftersom 

allt ofta redan är väldigt styrt från början i hur arbetet ska utföras.  

 

Intervju med projektledare Frans Kodeda 

Tidpunkt: 17 mars 2010 Skredsvik, Göteborg. 

Bakgrund och yrkeserfarenhet 

Frans Kodeda är utbildad murare i grunden. Vidare har han läst på Chalmers i Göteborg i 1,5 år samt 

varit industridoktorand. Frans har även läst Management på Handelshögskolan i Stockholm samt 

diverse andra kurser inom ekonomi och projektledning. Idag arbetar han på ett konsultföretag i 

Göteborg med tio anställda. I dagsläget jobbar han som projektledare för 6-8 olika projekt med en 

omsättning som varierar mellan 3-200 miljoner kronor.  

På fritiden engagerar han sig inom utveckling av värmepumpar och har patent i Sverige på en typ av 

luft/vatten- värmepump.  

Upplevelser av sin arbetssituation 

En duktig projektledare ska vara framåt och ständigt ligga före i tiden genom att utföra riskanalyser 

och sätta sig in i vilka händelser som kommer kunna uppstå och hur dessa ska hanteras. Att hålla 

tidsramar och budget är viktiga punkter för en projektledare. Frans tycker också att det är väldigt 

viktigt att hans kunder och medarbetare är nöjda och trygga. Därför är det viktigt för honom att 

skapa tillit och förtroende.  

Stämningen inom ett projekt kan variera mellan olika projekt. Frans upplever att problemet ofta är 

själva organisationen. Med detta menar han att det exempelvis kan vara för många personer 

involverade i ett projekt. Han menar att varje människa vill ha uppmärksamhet och känna sig nyttig i 

sin arbetssituation. Om det blir för många personer som ska utföra samma uppgifter så kan oro och 

dålig stämning uppstå på arbetsplatsen. Detta eftersom rivalitet om arbetsuppgifter kan uppstå.  

Ett annat problem som kan uppstå i ett projekt är om det finns personer som saknar rätt kompetens. 

Frans menar att vissa personer tror sig besitta en viss kunskap vilket inte alltid stämmer. Dessa 

personer kan hamna på poster som de inte behärskar. 
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Fuktskador i byggnader 

Vad gäller fuktskador i byggnader så har Frans inte stött på så många. De få fuktskador han har 

kommit i kontakt med har berott på att man inte har använt sig av väderskydd. Detta har bland annat 

lett till att mögel på gipsskivor i ytterväggar uppstått.   

De byggnadsdelar Frans tror är mest utsatta för fukt är ytterväggar och bottenplatta. Detta för att 

bottenplattan ständigt utsätts för markfukt vilket måste beaktas tidigt i projekteringen. Att 

ytterväggen är en utsatt byggnadsdel beror på att den ofta utsätts för regn, snö och vind där fukt 

tränger in i konstruktionen.  

För att på ett effektivt sätt undvika att fuktskador uppstår menar Frans att han använder 

betongelement i ytterväggar. Dessa är lättare att täta samt att man på så vis undviker organiskt 

material som är fuktkänsligt. Han tycker att tunga konstruktioner borde högprioriteras. 

Sandwichelement är en typ av tung konstruktion som han föredrar.  

Orsaken till fuktskador tror Frans beror främst på att man väljer riskfyllda konstruktioner och att man 

inte har tillräcklig kunskap om fukt och byggnadsfysik.  Han menar att det är oerhört viktigt att man 

inte upprepar samma fel. Att fel uppstår i en ny konstruktionslösning är förståeligt, men att upprepa 

samma typ av fel är oacceptabelt. Därför är det viktigt att ta lärdom av de misstag som begås och för 

att misstag ska kunna komma fram krävs en öppen dialog i alla led.   

Hur kan du i din roll som projektledare förebygga att fuktskador uppstår? 

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

dagordningen kan man förebygga att skador uppstår. Vidare föreslår han att man gör utförliga 

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

sätt. Återigen poängterar Frans vikten av att ständigt ligga steget före och utvärdera eventuella 

händelser och problem som kan inträffa. Fuktskador representerar sådana problem och dessa kan 

undvikas genom medvetenhet.  

Frans menar att det finns en mängd olika regler och föreskrifter som ska följas. Han menar att det är 

viktigt att jobba med och fokusera på rätta frågor. Han uttrycker det som att det är ”bättre att jobba 

med rätta saker, än att göra saker rätt”. Det handlar om att hela tiden ta upp rätt saker på agendan 

beroende på projektets förutsättningar och mål. Frans ägnar mycket tid åt prioriteringar för att rätt 

val och beslut ska kunna fattas. Det är viktigt att utgå från vad det är man ska göra.  

Det som styr Frans i sitt arbete är att hans uppdragsgivare ska känna sig trygga och lita på honom. 

Frans upplever inte att han styr sina medarbetare utan att det handlar om att uppmärksamma deras 

arbete och resultat. Positiv feedback är ett sätt att styra sina medarbetare. Han poängterar också att 

han inom det egna konsultföretaget anställt människor som är lätta att samarbeta med och besitter 

hög kompetens vilket är väldigt viktigt för ett gott resultat. Om man är i behov av att ge negativ kritik 

så ska detta utföras enskilt med berörd person.  

Frans tycker att hans medarbetare klarar av att hantera risker med fuktskador på ett mycket bra sätt. 

Han säger att var och en gör det på sitt eget sätt och det handlar främst om att behärska kunskapen, 

i detta fall byggnadsfysik.   

Citat från Frans Kodeda: ”Det hjälper inte att springa fort, om man springer åt fel håll.” 
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Intervju med platschef Gert Andersson 

Datum: 17 mars 2010 Skredsvik, Göteborg. 

Bakgrund och yrkeserfarenhet 

Gert Andersson har en snickarutbildning i grunden och har läst 1,5 år på KTH. De senaste 20 åren har 

han arbetat som platschef. Hans främsta arbetsuppgifter omfattar samordning inom ett projekt. 

Ansvarsområdet är brett och innehåller ansvar för exempelvis kvalitetsfrågor, ekonomi, arbetsmiljö, 

personalfrågor, material etc.  

Upplevelser av sin arbetssituation 

Gert anser att en platschef ska kunna ha många bollar i luften och vara stresstålig. Detta eftersom 

man som platschef utsätts för krav från många håll. Han menar också att det är viktigt att inte ta åt 

sig eventuell negativ kritik personligt. Gert upplever att han får feedback både från det egna 

företaget han arbetar på samt från beställaren.  

Vad gäller stämningen på arbetsplatsen upplever han det som att samtliga involverade arbetar mot 

samma mål.  Detta medför att alla arbetar med att utföra sina arbetsuppgifter med kvalitet så att 

beställaren blir nöjd. Om problem som kan dra ner stämningen skulle uppstå så menar Gert att det 

mesta kan lösas genom en öppen dialog.  För att samtliga arbetare ska vara involverade i vad som 

händer på bygget och vad som är planerat brukar ett möte hållas en gång i veckan. Vid detta möte 

talar var och en om vad som ska göras kommande vecka. Mötet syftar till att skapa en öppen dialog 

mellan alla parter.  

Fuktskador i byggnader 

Vad gäller fuktskador i byggnader säger Gert att de alltid har använt sig av byggnadskonstruktioner, 

metoder och materialval som anses vara rätt i nuläget. Det är inte förrän i efterhand som vissa 

konstruktioner och material har visat sig vara riskkonstruktioner och lett till fuktskador. Han menar 

att det inte handlar om byggfusk eller slarv utan att vissa konstruktioner och material inte är 

tillräckligt beprövade då man väljer att använda dem. Gert säger att när man väljer nya lösningar så 

blir det ofta en typ av experiment där framtiden får utvisa resultatet.  

Den byggnadsdel som Gert tror är mest utsatt för fukt är grunden. Detta eftersom denna 

byggnadsdel ligger närmast marken och markfukten är oundviklig. Dessutom tar det väldigt lång tid 

för en betongplatta att torka ut ordentligt. Gert anser att den främsta orsaken till att fuktskador 

uppstår i byggnader är okunskap.  

För att på ett effektivt sätt undvika fuktskador krävs en god planering där olika byggnadsdelar får den 

tid som behövs för att torka ut. Han tror även att det är viktigt att välja rätt typ av material som är 

fukttåligt. 

Hur kan du i din roll som platschef förebygga att fuktskador uppstår? 

Som platschef kan man 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. Gert menar att man kan 

förebygga att fuktskador uppstår genom att informera och kontinuerligt hålla sina medarbetare 

uppdaterade.  
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Det bästa samarbetet sker genom att hålla en öppen dialog och möjliggöra att problem och lösningar 

kan diskuteras mellan olika parter. Om ett eventuellt fel i arbetsutförandet skulle uppstå är han 

skyldig att kontakta beställaren. I regel upprättar man då en avvikelserapport och omfattningen av 

denna beror på vilken grad av fel det gäller. 

 

Intervju med snickare, man 26 år 

Datum: 17 mars 2010 Skredsvik, Göteborg. 

Bakgrund och yrkeserfarenhet 

Den 26-åriga mannen har studerat byggprogrammet på gymnasiet och därefter varit lärling i tre år. 

Totalt har han varit ute i arbetslivet i 6 år och arbetar idag åt en byggfirma. 

Fördelarna med att vara snickare är att det är ett varierat yrke då arbetsuppgifterna skiljer sig från 

dag till dag. Något som han också tycker är kul inom snickaryrket är att arbeta med olika 

problemlösningar.  

Upplevelser av sitt yrke 

Över lag är stämningen god på arbetsplatsen. Han menar dock att under lågkonjunkturen har det 

varit lite sämre stämning på grund av att byggfirman tvingats varsla folk. Han tycker att det är tråkigt 

att bli av med arbetskollegor.  

Samarbetet mellan olika byggnadsarbetare tycker han fungerar riktigt bra. Det är vanligt att man 

hjälps åt mellan yrkeskategorierna. Det är vanligt att problem löses gemensamt och att man 

diskuterar olika lösningar med varandra.  

Fuktskador i byggnader 

Han är medveten om problematiken vad gäller fuktskador och säger att vilken typ av skador som 

uppstår varierar från bygge till bygge. Han menar att väder och vind spelar en väsentlig roll vid 

stomresning och beroende på väderleken under detta skede så kan risken för fuktskador vara större 

eller mindre.  

Han tror att de orsaker som genererar till fuktproblem främst är att man använder sig av en teknik 

som inte fungerar och att hål görs i plastfolien. Som tidigare nämnts menar han att även årstiden 

spelar roll under byggskedet. 

Han är övertygad om att de byggnadsdelar med mycket installationer är mest utsatta för fuktskador. 

Han fortsätter med att han tror att tak är en annan byggnadsdel som ofta drabbas av fuktskador. 

Orsaken till skador på tak menar han beror på att detta är en konstruktionsdel som ofta utsätts för 

nederbörd och är inte taket utfört på rätt sätt är en fuktskada ett faktum inom en snar framtid. 

För att på ett effektivt sätt hindra att fuktskador uppstår menar snickaren att det handlar om att inte 

bygga in byggfukten och att det verkligen kan konstateras att det är torrt innan tätningar utförs. 

Hur kan du som jobbar på byggen förebygga att fuktskador uppstår? 

Som snickare kan han förebygga fuktskador genom att vara uppmärksam och noga i sitt 

arbetsutförande. När vi nämner om att hålla ett fuktföredrag i startskedet av ett byggprojekt är han 

positivt inställd till detta. Han tror att fuktföredraget skulle vara oerhört nyttigt och lärorikt. 
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Som byggnadsarbetare är de skyldiga att uträtta arbetet efter de ritningar och direktiv som de får. De 

olika konstruktionslösningarna har konstruktören redan bestämt i ett tidigt skede och dessa ska 

följas. Skulle han exempelvis vara tveksam till hur ett arbete ska utföras så diskuterar han detta med 

sin platschef och vidare får de gemensamt komma överens om en lösning. Som snickare vet man i 

regel hur saker och ting ska göras men ibland måste idéer diskuteras med platschefen och kollegor.  

Ritningar är lätta att följa och konstigheter med dessa uppstår sällan. Dock kan det stora problemet 

vara i början av byggskedet då vissa ritningar fortfarande saknas. Oftast är det olika typer av 

detaljritningar som saknas och då kan man som snickare inte göra annat än att vänta på att få 

ritningarna. Skulle problem i arbetsutförande uppkomma måste Victor kontakta arbetsledaren och 

tala om detta för honom. Arbetsledaren måste ge ett godkännande om eventuella ändringar ska 

göras. 
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Bilaga 3. Enkätundersökning 

 

Nedan följer den inledande text som skickades ut till anställda inom Fortifikationsverket i samband 

med enkäten. Enkätundersökningen genomfördes mellan den 9-23 mars 2010.  

 

Hej! 

Fuktskador som uppstår i byggnader innebär ofta stora renoveringskostnader. Frågan är hur man 

kan förebygga och undvika att fuktrelaterade skador uppstår i byggnader. Enkäten består av tre 

frågor där du har möjlighet att fritt skriva in dina egna erfarenheter och kännedom om fuktskador i 

byggnader. Tiden att besvara enkäten beror på hur mycket du kan dela med dig av dina kunskaper 

och erfarenheter. 

 

Vi är två tjejer som studerar till civilingenjör inom samhällsteknik på Mälardalens Högskola i 

Västerås. Denna vår 2010 utför vi vårt examensarbete på 30 hp i samarbete med FORTV. Denna 

enkät syftar till att få fram intern information om vilka byggnadskonstruktioner och byggnadsdelar 

som är mest utsatta för fuktskador. Ju utförligare svar du kan ge desto bättre underlag kan erhållas. 

På så vis kan vi gemensamt hjälpas åt att förebygga och undvika eventuella framtida fuktskador i 

FORTVs byggnader. 

Tack på förhand! 

 

Detta är ett examensarbete som går ut på att upprätta en handbok om fukt i praktik och teori. 

Boken ska innehålla information om de mest frekventa och kostsamma fuktskadorna som uppstår i 

byggnader inom Fortifikationsverkets byggnadsbestånd. Boken ska användas som underlag för att 

hålla ett fuktföredrag inför samtliga berörda personer inom ett byggprojekt. Genom att öka 

kunskapen om varför fuktskador uppstår och hur man kan undvika dessa kan eventuella framtida 

renoveringskostnader minimeras.  

 

Vid svar på dessa frågor så ser vi gärna att du skriver så utförligt som möjligt för att 

problemområden ska komma fram. Fuktskador i bland annat tak, väggar, golv, vind, våtrum etc. får 

gärna beskrivas utifrån material- och konstruktionsval. 

 

Dina svar är viktiga för oss och Fortifikationsverket då det inte finns fuktskadestatistik inom verket. 

 

Om du har frågor eller funderingar kring enkäten så är du välkommen att kontakta oss.  
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Alla svar är anonyma.  

Med Vänliga Hälsningar 

Hanna Robertsson, 073 - 989 12 27 

Jalina El-Saaidy, 073 - 947 26 37 

 

Enkät ”Fuktskador i byggnader”  

 

 

1. Bakgrund 

Jag 

arbetar

r på 

FORTV 

som: 

Välj...

 

 

Jag arbetar vid: Välj...
 

 

Vilken utbildning har du? 

 

 

2. Fuktskador i FORTVs byggnadsbestånd  

Nämn de mest frekventa och kostsamma fuktrelaterade skadorna som uppstått i byggnader inom 

FORTV som du känner till. 
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3. Orsaker till fuktskador i byggnader 

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

 

 

 
4. Förebyggande åtgärder 

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

 

 
 

Tack för din medverkan och att du tagit dig tid att besvara dessa frågor. Vårt examensarbete kommer 

att vara klart under våren 2010 och resultatet kommer att vara tillgängligt på byggprojektavdelningen. 
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Bilaga 4. Tabell för fuktsäkert byggande 

Enligt ByggaF-metoden  (FuktCentrum, 2010). 

 
Skede 

 
Att göra 

 
Ansvarig 

 
Bilagor att tillgå enligt  

ByggaF-metoden 

De bilagor som presenteras nedan 

finns att hämta via 

www.fuktcentrum.se 

 
PROJEKTSTART 

 
Val av metod för att säkerställa 
fuktsäkerhet i byggprocessen.  

 

Byggherren 

 
Manual fuktstyrning.doc (218kb) 

Bilaga 1. Fuktbegrepp.doc (61 kb) 
 

 
 
 
 
PLANERING/ 

PROGRAM 
 
 

 
Anlita en fuktsakkunnig. 

 

Byggherren 

 
Bilaga 2. Tjänstebeskrivning för 
fuktsakkunnig.doc (35 kb) 
 

 
Beslut om vilka fuktkrav skall 
ställas och vilken säkerhetsnivå vill 
man ha. 

 

Byggherren 

 
Bilaga 3. Byggherrens arbete för 
fuktsäker byggnad, bilaga 2.pdf  
(60 kb) 

Bilaga 4. Sammanfattning av lagar, 
förordningar och regler om 
fuktsäkerhet.doc (37 kb) 
 

 
Formulera fuktkrav i program och 
AF.  
 

 

Byggherren 

 
Bilaga 5. Formulering av krav på 
fuktsäkerhet i AF.doc (72 kb) 

 
Upprätta en 
fuktsäkerhetsbeskrivning. 
 

 

Fuktsakkunnig 

 
Bilaga 7. Mall för 
fuktssäkerhetsbeskrivning.doc (75 kb) 
 

 
 
 
INFÖR 
PROJEKTERINGEN 

 
Informera projektörerna om 
byggherrens krav och metod för 
uppföljning. Presentera rutinen för 
fuktsäkerhetsprojektering och 
checklistan som de kan använda 
som ett hjälpmedel. 

 

Byggherren 

 

Fuktsakkunnig 

 
Bilaga 8. Rutin för 
fuktsäkerhetsprojektering.doc  
(36 kb) 

Bilaga 9. Checklista för 
fuktsäkerhetsprojektering.doc  
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 (157 kb) 

Bilaga 10. Checklistor från VASKA-
projektet.pdf (262 kb) 

 

 
 
 

PROJEKTERINGEN 

  

 
Ha uppföljningsmöten med 
projektörerna för att diskutera 
alternativa 
konstruktionsutformningar.  
 

 

Byggherren 

Fuktsakkunnig 

  

 
Utför och dokumentera 
fuktsäkerhetsprojekteringen. 
 

 

Projektörerna 

 
Bilaga 11. Mall för redovisning av 
fuktsäkerhetsprojektering.doc  
(100 kb) 
 

 
 
 
I SLUTET AV 
PROJEKTERINGEN 

  

 
Utför egenkontroll/granskning av 
fuktsäkerhetsprojekteringen. 
Checklistan kan användas även för 
granskning. 
 

 

Ansvarig 

projektör 

 
Bilaga 9. Checklista för 
fuktsäkerhetsprojektering.doc  
(157 kb) 

 
Byggherren granskar 
fuktsäkerhetsprojekteringen. 
 

 

Byggherren  

Fuktsakkunnig 

 
Bilaga 12. Byggherrens arbete för 
fuktsäker byggnad, bilaga 5.pdf  
(45 kb) 
 

 
Uppdatera och komplettera 
fuktsäkerhetsbeskrivningen med 
den information som framkommit 
under projekteringsskedet. 
 

 

Fuktsakkunnig 

 
Bilaga 7. Mall för 
fuktssäkerhetsbeskrivning.doc  
(75 kb) 

 
Informera entreprenörer om 
resultat från 
fuktsäkerhetsprojekteringen. 
 

 

Fuktsakkunnig 

  

 
 
 
 
FÖRBEREDELSER 
INFÖR 
BYGGSKEDET 

 

 
Informera entreprenörer/ 
leverantörer om byggherrens krav 
och metoder för uppföljning. 

 

Byggherren 

 

Fuktsakkunnig 

 
Bilaga 12. Byggherrens arbete för 
fuktsäker byggnad, bilaga 5.pdf  
(45 kb) 

Bilaga 7. Mall för 
fuktssäkerhetsbeskrivning.doc (75 kb) 

Bilaga 13. Information om 
väderskydd.pdf (248 kb) 
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Överföring av krav och information 
från projekteringsskedet. 
Presentera resultatet från 
fuktsäkerhetsprojekteringen och 
motivera varför man har valt de 
redovisade 
konstruktionslösningarna. 
 

 

Projektörer 

 

Bilaga 9. Checklista för 
fuktsäkerhetsprojektering.doc  
(157 kb) 

 
Identifiering av fuktkritiska 
moment. 

 

Entreprenörer 

 
Bilaga 14. Checklista för identifiering 
och hantering av fuktkritiska moment 
och konstruktioner i byggskedet.doc  
(65 kb) 
 

 
Upprättande av 
fuktplan/egenkontrollplan. 

 

Entreprenörer 

 
Bilaga 15. Checklista för upprättande 
av fuktplan för byggskedet.doc  
(107 kb) 

Användning av Probiks i 
byggprocessen -Instruktioner 2005-
05-09.pdf (308 kb) 

Bilaga 16. Rutin för 
mottagningskontroll.doc (172 kb) 
 

 
 
 
BYGGSKEDET 

 
Ha uppföljningsmöten med 
entreprenörer. 

 

Byggherren 

Fuktsakkunnig 

 

  

 
Fuktronder. 

 

Entreprenörer 

 
Bilaga 17. Mall för 
fuktrondsprotokoll.doc (71 kb) 

Bilaga 6. Mall för 
avvikelserapport.doc (43 kb) 
 

 
Dokumentera 
fuktsäkerhetsåtgärder. 
 

 

Entreprenörer 

  

 

 

 
 
 
 

 
 
Insamling av 
fuktsäkerhetsdokumentation. 
 

 

 

Entreprenörer 

 

Bilaga 18. Innehållsförteckning för 
fuktsäkerhetsdokumentation.doc  
(34 kb) 
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SLUTET AV 
BYGGSKEDET 

Sammanställ 
fuktsäkerhetsdokumentation från 
projektet. 
 

Fuktsakkunnig 

 
Informera förvaltare om 
fuktsäkerhetsåtgärder i 
produktionsskedet och fuktkritiska 
konstruktioner. 
 

 

Entreprenörer 

Fuktsakkunnig 

  

 
 

INNAN 
BYGGNADEN TAS I 
BRUK 

 
Ta fram underlag för drift- och 
skötselinstruktioner för 
installationer, material och 
konstruktioner m a p fuktsäkerhet. 
 

 

Byggherre, 

Entreprenörer

/leverantörer 

 
OFK. Förslag kommer inom kort. 

 
Upprätta rutiner för löpande 
fuktkontroll och åtgärder vid 
fuktskada/läckage. 
 

 

Förvaltaren 

  

 
 

BRUKSSKEDET 

 
Utföra regelbunden kontroll av 
fuktkritiska konstruktioner.  
Kan t.ex. göras i samband med 
driftsronder. 

 

Förvaltaren 

 
Bilaga 19. Fuktinventering i befintlig 
byggnad, utdrag ur rapporten 
Byggherrens arbete för fuktsäker 
byggnad.pdf (26 kb) 

Bilaga 20. Rutin för att genomföra en 
innemiljöenkätundersökning.doc  
(29 kb) 

Bilaga 21. Rutin för hantering av 
innemiljöproblem.doc (31 kb) 
 

 
I HÄNDELSE AV 
FUKTSKADA 

 
Utföra åtgärder enligt upprättade 
rutiner. 
 

 

Driftstekniker 

 
Rutin för att hantera fuktskada. 
Kommer. 

 
UPPFÖLJNING AV 
GENOMFÖRT 
PROJEKT 

    
Bilaga 22. Enkät för utvärdering.doc 
(270 kb) 

  

 
 

LITTERATUR 

    
 

Bilaga 23. Förteckning över litteratur 
inom fuktsäkerhet.doc (91 kb) 
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Bilaga 5. Mall för redovisning av fuktsäkerhetsprojektering 
Enligt ByggaF-metoden  (FuktCentrum, 2010). 

 
Typ av 
konstruktion 

 
Fuktkälla 

 
Fuktbelastning 

 
Resultat 
 

(Hänvisning till 

dokument där 

utförandet, 

konstruktionen 

och materialet 

redovisas) 

 

Fuktteknisk 
bedömning /motiv 

Uppföljning i 
produktionsskedet 

TAK, VIND 
 

Nederbörd 
Regn, snö 
och 
slagregn 

Stående vatten.  
 

  

Snö och is, 
smältvatten, yrsnö. 
 

   

Rinnande vatten, 
drivande vatten, 
slagregn. 
 

   

Luftfukt Fuktdiffusion till 
följd av 
ånghaltsskillnader. 
 

   

Fuktkonvektion till 
följd av 
tryckskillnader och 
luftläckage. 
 

   

Fukttillskott från 
uteluften. 
 

   

 Fukttillskott från 
mynnande 
ventilations- eller 
avluftningsrör 
 

   

Byggfukt  Nederbörd under 
byggtiden 
 

   

Uttorkning av 
byggfukt från 
betong 
 

   

Byggfukt i trä 
 

 
 

  

Läckage Läckage från 
installationer på 
tak, kondens 
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Typ av 
konstruktion 

Fuktkälla Fuktbelastning Resultat 
 
(Hänvisning till 

dokument där 

utförandet, 

konstruktionen 

och materialet 

redovisas) 

Fuktteknisk 
bedömning /motiv 

Uppföljning i 
produktionsskedet 

 
GRUND 
 
- Platta på  
mark 
 
- Krypgrund 
 
- Källare 
 
- Källarvägg 
 
 
 
 

Nederbörd 
 

Slagregn 
horisontellt och 
vertikalt. 

   

Vattenfilm, 
rinnande vatten. 

   

Vattenstänk från 
mark. 

 
 

  

Vatten på mark.  
 

  

Luftfukt Fuktdiffusion 
pga. 
ånghaltsskillnad 
över väggen. 
 
 

   

    

Fukttillskott i 
ventilerade 
konstruktioner. 

   
 
 
 

Markfukt Rinnande vatten i 
eller på marken. 

   

 Ånghalt i mark 
under platta, 
bjälklag, i 
krypgrund. 

   

Byggfukt Byggfukt i 
betong. 

 
 

  

Läckage Läckage från 
installationer. 
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Typ av 
konstruktion 

Fuktkälla Fuktbelastning Resultat 
(Hänvisning till 

dokument där 

utförandet, 

konstruktionen 

och materialet 

redovisas) 

Fuktteknisk 
bedömning 
/motiv 

Uppföljning i 
produktionsskedet 

FASADER 
FÖNSTER 
 
 
 
 

Nederbörd 
 

Slagregn 
horisontellt och 
vertikalt. 
 

   

Vattenfilm, 
rinnande vatten. 
 

   

Vattenstänk från 
mark. 
 

 
 

  

Luftfukt Fuktkonvektion. 
 

 
 

  

Fuktdiffusion. 
 

 
 

  

Byggfukt Byggfukt i betong. 
 

 
 

  

Byggfukt i trä.  
 

  

Läckage Läckage från 
installationer. 
 

   

BJÄLKLAG Byggfukt Byggfukt i betong.  
 

  

Läckage Läckage från 
installationer. 
 

   

INNERVÄGGAR Byggfukt Byggfukt i betong.  
 

  

Läckage Läckage från 
installationer. 
 

   

BALKONGER 
TERASSER 

Nederbörd Stående vatten.  
 

  

Drivande vatten.  
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Typ av 
konstruktion 

Fuktkälla Fuktbelastning Resultat 
 
(Hänvisning till 

dokument där 

utförandet, 

konstruktionen 

och materialet 

redovisas) 

 

Fuktteknisk 
bedömning 
/motiv 

Uppföljning i 
produktionsskedet 

 
 
VÅTRUM 

Byggfukt Byggfukt i 
betong, 
avjämningsmass
a 

 
 
 

  

Luftfukt Fukttillskott från 
dusch, bad, 
tvätt, bastu 

   

Läckage och 
vattenspolning 

Läckage från 
installationer 
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Bilaga 6. Formulering av krav på fuktsäkerhet i administrativa föreskrifter 
Enligt ByggaF-metoden  (FuktCentrum, 2010) 

  

AFB.XX Väderskydd 

 Entreprenören skall i sitt anbud ange vilken typ av väderskydd, som kommer att 
användas och vilka arbeten som kommer att genomföras före och efter det att 
väderskyddet är på plats. 

  

AFC.21 Kvalitetsangivelser 

 Fuktegenskaper skall anges bland de egenskaper som har betydelse vid  
prövning av likvärdighet. 

  

AFC.25 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören  

under entreprenadtiden 

 Dokumentation/intyg från utförd kontroll och övriga åtgärder enligt kontrollplan skall 
föreligga och överlämnas till beställaren vid slutbesiktning.  

  

AFC.257 Fotodokumentation 

 Entreprenören skall under entreprenadtiden utföra en fotografisk dokumentation av 
objektets utveckling under entreprenadtiden och av alla dolda konstruktioner och 
fuktkritiska konstruktioner innan dessa inkläds eller igensätts. 

  

AFC.25 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under 

entreprenadtiden 

  

 Fuktsäkerhetsdokumentation 

 
Entreprenören skall dokumentera fuktsäkerhetsåtgärder som utförs under 
produktionen i form av protokoll från egenkontroller, fuktronder, fuktmätningar, 
placering av mätpunkter, kalibrering av mätinstrument, fotodokumentation o 
dyl. Denna dokumentation skall lämnas till beställaren senast vid 
slutbesiktningen.  

  

AFC.33 Arbetsledning och anställda 

 Alla i entreprenörens organisation i projektet skall ha minst fyra timmars grundläggande 
miljöutbildning inkluderande fuktsäkring. Personer med särskilt ansvar skall ha 
ytterligare relevant utbildning eller praktisk erfarenhet. Om utbildning saknas vid 
anbudstillfället kan den genomföras under den första månaden av entreprenadtiden. 

  

AFC.341 Miljöansvariga 

  

AFC.3411 Beställarens miljöansvarige 
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AFC.34111 Beställarens fuktsakkunnige 

 Beställaren kommer att utse en fuktsakkunnig som har till uppgift att följa upp de 
aktiviteter som utförs av de olika aktörerna för att säkerställa en fuktsäker byggnad. 

 Eller: 
 Namn, företag: 

Tel:  
Mobil:  
E-post:  

  

AFC.3412 Entreprenörens miljöansvarige 

  

AFC.34121 Entreprenörens fuktsäkerhetsansvarige 

 Entreprenören utser en fuktsäkerhetsansvarig som har ansvaret för fuktsäkerheten 
under produktionsskedet. 

  

AFC.342 Miljöplan 

  

AFC.3421 Beställarens miljöplan 

 Beställarens miljöplan skall omfatta fuktsäkring. 
  

AFC.3422 Entreprenörens miljöplan 

 Entreprenörens miljöplan skall innehålla checklistor och kontrollplaner som 
omfattar fuktsäkring. 

  

AFC.343 Miljörevision 

 Entreprenören skall tillhandahålla dokumentation och medverka vid 
miljörevision/miljörond som beställaren genomför. Miljörevision/miljörond kan omfatta 
både entreprenören och underentreprenörer. Miljörevision och miljörond skall även 
omfatta fuktsäkerhet. 

  

AFC.356 Provning 

 Entreprenören skall tillse att fuktmätning i betong utförs enligt RBK metoden av en RBK 
auktoriserad fuktkontrollant. 

  

AFC.38 Möten 

 
  

AFC.386 Kvalitets- och miljömöten inkluderande fuktsäkring 

 Ett möte med information om projektets kvalitets- och miljömål inkluderat 
fuktsäkerhetskrav skall hållas för all inblandad personal hos entreprenören vid 
entreprenadstart. Utöver detta möte hålls uppföljningsmöten med syfte att få en 
fördjupad/aktiv dialog och uppföljning av kvalitets-, miljö- och fuktfrågorna i projektet. 
 
Deltagare på kvalitets- och miljömöten skall vara: Beställarens ansvarige för kvalitet, 
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miljö och fuktsakkunnige samt entreprenörens ansvarige för kvalitet, miljö och 
fuktsäkerhet. Sammankallande och protokollförande för speciella fuktsäkerhetsmöten är 
beställarens fuktsakkunnige.  

  

AFC.7 Besiktning 

 Senast vid slutsammanträdet skall följande handlingar överlämnas till beställaren: 
- Fuktsäkerhetsdokumentation enligt AFC.25 

  
 


