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ABSTRACT  

The aim of this bachelor’s thesis was to examine the method that Skanska Healthcare has 
used in their current project in order to prevent moisture damages from arising. 
Furthermore, another substantial aim was to inspect the actions that have been used in the 
management of these damages. By examining various approaches of reducing the probability 
or preventing the emergence of moisture damages, a clearer insight can be achieved which 
consecutively could facilitate future studies within the same area. Thus, an analysis of the 
method used by Skanska Healthcare in order to prevent moisture damages is in this regard 
suitable and relevant. This study was based on Skanska Healthcare’s current project, which is 
the New Karolinska Solna Phase 5b. To achieve the aims of the study, a literature study was 
used along with other data which includes documents, moisture safety rounds and diagrams 
that have been created by Skanska Healthcare. Furthermore, the extensive literature study 
was carried out in order to present a solid overview of the planned project. By dint of the 
literature study, this bachelor’s thesis could be mapped out. The information was searched 
for and retrieved from printed books, the internet and course literature of the subject 
building physics at Mälardalen University. The result of the study showed that Skanska 
Healthcare has used the industry standard ByggaF to undertake the moisture issues of the 
project. By using this method, they have been able to ensure, document and communicate on 
moisture safety throughout the entire construction process. Furthermore, the result also 
showed that by constantly documenting and verifying all planned and executed operations, 
Skanska Healthcare has been able to obtain a beneficial overview of the project. Also weekly 
moisture safety rounds are implemented in order to note any discrepancies. Moreover, a 
special routine founded by Skanska themselves is pursued to cope with the discovery of 
potential risks. 

Keywords: BBR, ByggaF, construction process, Moisture damages, moisture safety, risks, 
Skanska Healthcare. 
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SAMMANFATTNING  

Inom byggbranschen stöter man ofta på fuktrelaterade skador trots dagens moderna 
byggteknik och att åtgärda dessa skador kostar samhället miljardbelopp årligen. 
Fuktskadorna leder till omfattande konsekvenser där konstruktionens hållbarhet och 
arbetsmiljö skadas, samtidigt som det har en negativ påverkan på människors hälsa och 
välbefinnande. Detta i form av allergier, astma, sjuka-hus-sjukan, yrsel med mera. 
Fuktskador uppstår på olika sätt. Skadorna kan orsakas av inre och yttre faktorer. Exempel 
på fuktskador orsakade av yttre faktorer kan vara slagregn eller markfukt medan läckage från 
installationer är ett exempel på inre faktorer. 80 procent av alla byggskador anses vara 
fuktrelaterade. Enligt en byggfelsstudie utförd av svenska väg- och vattenbyggares 
riksförbund uppstår 51 procent av alla typer av byggfel under projekteringen och 
fördelningen är ungefär detsamma för fuktskador. Av den orsaken bör större fokus läggas på 
fuktfrågor redan i projekteringsskedet, för att på så sätt minimera risken för uppkomsten av 
fuktskador i senare skeden. Boverkets byggregler (BBR) anser att byggnader ska utformas på 
ett sätt så att fukt inte orsakar fuktskador. Därmed ställs krav på dem olika aktörerna i 
projektet, som förväntas uppfylla dessa. 

I detta examensarbete har de metoder som Skanska Healthcare använt sig av under 
nyproduktionen av det Nya Karolinska Solna granskats. Syftet med dessa metoder har varit 
att skydda byggnaden från fuktbaserade skador. NKS projektet är Skanskas största projekt 
som startades år 2010. Projektet är uppdelat i flera olika faser där varje fas står för en del av 
byggnationen. Detta arbete fokuserar på fas 5b som arbetar med produktionen av sjukhusets 
behandlingsbyggnad (strålningsbehandling). Resultatet av arbetet visar att Skanska 
Healthcare har använt sig av branschstandarden ByggaF för att ta itu med fuktfrågorna i 
projektet. Med hjälp av ByggaF-metoden har de kunnat säkerställa, dokumentera och 
kommunicera kring fuktsäkerheten under hela byggprocessen. Genom att ständigt 
dokumentera och kontrollera alla planerade respektive utförda arbetsmoment har Skanska 
Healthcare en god översikt över projektet. Det utförs även fuktronder på byggarbetsplatsen 
veckovis med syfte att notera avvikelser. Vid upptäckten av potentiella risker följs en speciell 
rutin, upprättad av Skanska själva, för att handskas med problemen. Med branschstandarden 
ByggaF som utgångspunkt lade man en grund för fuktsäkerhetsarbetet i byggprocessen. Med 
hjälp av ByggaF – metoden och ovannämnda åtgärder har man skyddat byggarbetsplatsen 
från potentiella fuktskador. Detta har i sin tur resulterat i en bra ekonomi samtidigt som 
arbetet legat i fas med planerade tidsplanen.  

Nyckelord: BBR, ByggaF, byggprocess, fas 5b, , fuktronder, fuktsäkerhet, fuktskador, 
Skanska Healthcare.
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BETECKNINGAR 

Beteckning Beskrivning Enhet 

Fukthalt (w) Kvoten av det förångningsbara vattnets 
massa och totala volym 

kg/m3 

Fuktkvot (u) Kvoten av det förångningsbara vattnets 
massa och materialets massa 

% 

Ånghalt (v) Kvoten av vattenångans massa och 
totala volym. 

g/m3 

Relativ fuktighet 
(RF) 

Kvoten av verklig ånghalt och ånghalt 
vid mättnad vid samma temperatur. 

% 

 

 

 

 

 

 

 



 

FÖRKORTNINGAR 

Förkortning Beskrivning 

BBR Boverkets byggregler 

NKS Nya Karolinska Solna 

SHC Skanska Healthcare 

SVR Svenska väg- och vattenbyggares riksförbund 

 
DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

Kritiskt fukttillstånd Fukttillstånd vilket ett materials avsedda egenskaper 
och funktion inte uppfylls. 

Fuktkälla Vatten i olika faser. Allt från regn, snö, is, 
kondensvatten, luftfukt, vattenånga i luft, byggfukt 
m.m. 

Riskvärdering Även kallad riskmatris, är en metod som bestämmer, 
beskriver samt bedömer de risker som förekommer 
under ett arbete.  

Värmeledningsförmåga Även kallad värmekonduktivitet, λ-värde, är ett 
materials förmåga att leda värme.   

Kvalitativ metod En verbal analysmetod, en djupare analys av ett mer 
begränsat område. 

Kvantitativ metod Att använda sig av statiska analys- och 
bearbetningsmetoder. Exempelvis stora mängder 
enkäter m.m. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Fuktrelaterade problem har alltid varit stora hinder ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
Detta eftersom fuktskadorna kostar miljardbelopp att åtgärda, vilket har en negativ påverkan 
även på företagens ekonomi. Människors hälsa och välbefinnande försämras samtidigt som 
det leder till omfattande konsekvenser som skadar konstruktionens hållbarhet och 
arbetsmiljö. (Nevander L. E., Elmarsson B., 2006) 

Fukt kan definieras som vatten i olika faser, dvs. som is (fast), vätska (flytande) eller 
vattenånga (gas). Fukt är ofarligt i och med att det förekommer överallt, men för stora 
mängder och på fel ställen kan orsaka fuktskador av olika slag. Fuktskador är sedan länge ett 
känt problem som man ofta stöter på i byggbranschen. Att de förekommer brukar oftast bero 
på läckande vatten från rör eller otäta väggar i exempelvis våtrum. Fuktskador finns i form av 
fuktfläckar, mögel, röta, elak lukt etcetera. (Nevander L. E., Elmarsson B., 2006). 

I en byggfelsstudie utförd av SVR (Bergström, 1989) har byggprocessens olika skeden 
analyserats för att ta reda på när de flesta byggfel uppstått. Enligt studien uppstår 51 procent 
av alla typer av byggfel under projekteringsskedet och fördelningen är ungefär densamma för 
fuktskador (Nevander L. E., Elmarsson B., 2006). Att en så stor andel av alla fel uppstått 
under projekteringen kan bero på bristande kunskap kring konstruktionen och dess funktion. 
Otillräcklig information och kunskap som heller inte blivit spridd till alla inblandade eller att 
man strävat efter att bygga snabbt och billigt och därför utsatts för någon sorts press, kan 
vara andra anledningar till dessa fel. 

De omfattande konsekvenser som olika typer av fuktskador leder till gör det därmed 
intressant att studera orsakerna som kan finnas för skadorna, samt hur man kan gå tillväga 
för att motverka dessa. Genom att undersöka hur Skanska Healthcare, som är en del av den 
multinationella koncernen Skanska bemött problemet, kan således en bättre samt mer 
nyanserad uppfattning skapas.  
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1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur man redan i tidigt skede kan gå 
tillväga för att förhindra fuktskador. Samtidigt har åtgärder för hantering av tillkomna 
fuktskador studerats, för att eftersträva en klarare bild av hur fuktskador bör hanteras. 

Genom att studera diverse sätt att förhindra eller minska risken för fuktskador kan en bättre 
insikt inom problemområdet nås, vilket i sin tur underlättar för framtida studier inom 
samma område. Därmed är en analys av den metod som Skanska Healthcare använt för 
förhindrandet av fuktskador härvidlag relevant och lämplig.  

1.3 Frågeställningar 
För att nå syftet har ett antal frågeställningar formulerats: 

• Varför är det viktigt att planera och analysera potentiella fuktskador? 

• Hur identifieras potentiella fuktskador?  

• Hur ska projekteringen för ett bygge ske för att förhindra fuktskador som kan 
uppkomma under byggprocessen? Vad är viktigt att tänka på? 

• Hur ska projekt utföras på bästa möjliga sätt? Vilka åtgärder krävs för en fuktfri 
arbetsmiljö? 

• Vilka delar av fuktsäkerhetsarbetet kan förbättras? 

1.4 Avgränsning 
Examensarbetet är avgränsat till produktionen av Nya Karolinska Solna fas 5b. NKS projektet 
är uppdelat i flera olika faser där varje fas ansvarar för produktionen av en viss byggnad. 
Detta arbete fokuserar på fas 5b och de åtgärder som vidtagits för att hålla byggnaden fuktfri 
under hela produktionen. Detta eftersom arbetets kärna är fuktskador, vilket gör att det 
endast är denna insats av Skanska Healthcare som är relevant. 

2 METOD OCH UPPLÄGG 

För att uppnå syftet, har arbetet utförts utifrån Skanska Healthcares nuvarande projekt, det 
vill säga Nya Karolinska Solna Fas 5b. Examensarbetet innehåller en omfattande 
litteraturstudie och annan data i form av dokument, fuktronder och diagram som Skanska 
Healthcare tagit fram för detta examensarbete.  
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2.1 Litteraturstudie 
En omfattande litteraturstudie genomfördes för att ge en god överblick av det planerande 
arbetet. Med hjälp av litteraturstudien kunde examensarbetet kartläggas. Syftet med 
litteraturstudien var att ge allmän information inom det valda ämnet. Information söktes i 
tryckta böcker, internet samt kurslitteratur inom ämnet byggnadsfysik på Mälardalens 
Högskola. 

2.2 Aktuell studie 
Den aktuella studien som använts vid detta arbete är Skanska Healthcares nybyggnation av 
NKS som är beläget i Solna norr om Stockholms innerstad. Projektet är uppdelat i flera olika 
faser där varje fas står för en del av byggnationen. All data i detta arbete kommer från 
undersökningar och andra mätningar som företaget gjort under projekteringen samt 
produktionen av det så kallade fas 5b. Vid samlandet av information, träffade jag mina 
externa handledare på fas 5b, där vi diskuterade hur Skanska Healthcare gått tillväga vid 
hanteringen samt åtgärdandet av fuktskador. Därefter blev jag tilldelad material i form av 
informationspärmar, diagram samt elektroniska dokument såsom PDF-filer. Dessa har 
använts i det aktuella studiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Bild över alla delar av NKS projektet (Skanska, 2012) 
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3 LITTERATURSTUDIE 

3.1 Allmänt om fukt 
Fukt kan kort beskrivas som vatten i dess olika aggregationsformer, det vill säga is, vätska 
och vattenånga. Fukt i stora mängder och på fel ställen kan orsaka skador på byggnadsdelar. 
Ungefär 80 procent av alla byggnadsskador beror på fukt. Nederbörd, byggfukt, luftfukt, 
markfukt och läckage från installationer är exempel på processer som kan tillföra fukt till en 
konstruktion (Nevander L. E., Elmarsson B., 2006). 

Fukttransport sker i ångfas och vätskefas. I ångfas sker transporten i form av processerna 
konvektion och diffusion medan processerna kapillärsugning och tyngdkraft sker i vätskefas 
(Nevander L. E., Elmarsson B., 2006).   

När vattenmolekyler från ett område med hög ånghalt vandrar till ett område med låg 
ånghalt kallar man det för diffusion, vilket med andra ord kan definieras som att ånga 
transporteras genom ett material. Denna typ av fukttransport brukar handla om väldigt små 
mängder av vattenånga per tidsenhet. Fuktskador orsakade av enbart diffusion anses vara 
ovanliga. Skador orsakade av fuktkonvektion sker genom otätheter, hål och spalter i 
konstruktionen och anses vara ganska vanliga. Fuktkonvektion sker på grund av skillnader i 
lufttryck. Ett materials förmåga att suga upp vatten kapillärt kallas för kapillärsugning. Den 
kapillära kraften hos material med finare porer är högre än hos material med grova porer. 
Fukttransport genom tyngdkraft innebär att vätska transporteras pga. gravitationen 
(Nevander L. E., Elmarsson B., 2006). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Bild på alla kända fukttransporter. (Föreläsning byggnadsfysik, av Öman R., 2014-04-28) 
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3.2 Fukt och dess medföljande effekter på material 
Fukt påverkar material och dess egenskaper på olika sätt. Bland annat kan fukt leda till 
nedbrytning av material samtidigt som det kan leda till uppkomsten av sekundära emissioner 
(Nevander L. E., Elmarsson B., 2006). Med sekundära emissioner menas ett materials 
påverkan av både nuvarande och tidigare förhållanden i luften. Kemiska reaktioner är också 
en anledning till uppkomsten av sekundära emissioner. Oxidation, hydrolys, sorption och 
nedbrytning är alla exempel på kemiska reaktioner.  

Fukt kan medföra följande effekter: 

v Fysisk nedbrytning 
v Kemisk nedbrytning 
v Biologisk nedbrytning 
v Fuktbetingande rörelser 
v Ökad energikonsumtion 
v Hälsorisker 
v Missfärgning 

3.2.1 Fysisk nedbrytning 

En fysisk nedbrytning sker i samband med att vatten fryser till is. När vattnet senare 
expanderar råder stora sprängkrafter och kan leda till exempelvis frostsprängning. En 
förutsättning för att dessa frostskador ska uppstå är att fukthalten i materialet ligger nära 
mättnadsvärdet samtidigt som temperaturen sjunker under noll grader (Nevander L. E., 
Elmarsson B., 2006). 

3.2.2 Kemisk nedbrytning 

Korrosion hos metaller är exempel på en typ av kemisk nedbrytning. Korrosion kan kort sagt 
beskrivas som en nedbrytande process, mer exakt en elektrokemisk process som kan leda till 
exempelvis en försvagad stålkonstruktion (Nevander L. E., Elmarsson B., 2006). 

3.2.3 Biologisk nedbrytning 

En biologisk nedbrytning uppstår då det råder tillräckligt hög temperatur, relativ fuktighet 
samt tillräckligt lång varaktighet. Ett vanligt förekommande biologisk nedbrytning är 
rötsvamp som kan bryta ner organiska material såsom trä. I samband med rötsvamparnas 
angrepp sjunker materialets hållfasthet respektive livslängd (Nevander L. E., Elmarsson B., 
2006).   
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3.2.4 Fuktbetingade rörelser 

Fuktbetingande rörelser uppstår då porösa material sväller eller krymper när fukthalten och 
den relativa fuktigheten ändras. Detta kan resultera i att sprickbildning, skevhet och välvning 
uppstår. Andra konsekvenser av fuktbetingande rörelser kan vara att parkettgolv bucklar 
upp, takpaneler knäcks upp och att mellanväggar förflyttas genom trägolv. Då den relativa 
fuktigheten ständigt varierar kan fuktbetingande rörelser inte undvikas, utan måste 
motverkas genom konstruktiva åtgärder. Med konstruktiva åtgärder menas exempelvis 
fuktskydd under syll, kapillärbrytande skikt, dränering bakom fasadskikt etcetera (Nevander 
L. E., Elmarsson B., 2006).  

3.2.5 Ökad energikonsumtion 

Fukt kan även leda till en ökad energikonsumtion, detta genom en ökad fukthalt i väggar, 
golv och tak som leder till ett ökat energibehov. Fukt och dess påverkan på 
energikonsumtionen kan delas upp i följande delar: 

v Större värmeledningsförmåga hos ett fuktigt material än ett torrt. 
v Fasomvandlingar inom en konstruktion 
v Den energi som krävs vid uttorkning av byggfukt eller regnfukt. 

 
Värmeledningsförmågan hos ett poröst material ökar då det fuktas. Detta beror på två skäl. 
För det första kommer en del av luften i porerna att ersättas med vatten och på grund av 
vattnets goda förmåga att leda värme kommer även värmekonduktiviteten att öka. För det 
andra sker även en energitransport från porvägg till porvägg då vatten avdunstar från den 
varma sidan av poren och senare kondenserar på den kalla (Nevander L. E., Elmarsson B., 
2006). 

När instängd fukt mellan två täta skikt i en värmeisolerad konstruktion genomgår en intern 
process sker en så kallad fasomvandling. En sådan typ av värmetransport kräver att ingående 
material har stor ånggenomsläpplighet och att det förekommer vatten. Fasomvandling sker 
vanligtvis hos material som mineralull, lättklinker, träull och cellulosafiber (Nevander L. E., 
Elmarsson B., 2006).  

Uttorkning av byggfukt hos materialen betong och murverk är ytterligare en faktor som 
kräver ökad energikonsumtion. Vid exempelvis slagregn kan en del av vattnet absorberas av 
fasadmaterialet och för att göra sig av med den mängden måste vattnet avdunsta genom att 
övergå till ångfas. För att detta ska vara möjligt krävs tillförsel av energi (Nevander L. E., 
Elmarsson B., 2006).  
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3.2.6 Hälsorisker 

En av de främsta konsekvenserna av fuktskador är dess negativa påverkan på människors 
hälsa och välbefinnande. Dessa hälsoproblem kan visa sig i form av astma, allergi, utslag, 
huvudvärk, yrsel och allmän trötthet (Nevander L. E., Elmarsson B., 2006). 

Orsaken till dessa problem är ännu oklara men anses uppstå genom emissioner, avgivande av 
kemiska ämnen från olika material, biologiska faktorer som mögel och kvalster som uppstår 
vid exempelvis bristande ventilation och så vidare (Nevander L. E., Elmarsson B., 2006). 

Sick building syndrom, SBS (på svenska sjuka hus-sjukan) är ännu en hälsorisk. Sjukdomen 
förekommer främst i kontorsbyggnader men har även påträffats inom bostäder. Allergi, 
hosta, irriterade ögon och hals samt huvudvärk är några symptom på sjuka hus-sjukan. 
Individer spenderar i genomsnitt 80 till 90 procent av sitt liv inomhus. Med det i åtanke 
innebär det att ju längre tid man spenderar inom den drabbade miljön, desto allvarligare blir 
symptomen på sjuka hus-sjukan. Nu för tiden strävar man efter att bygga lufttäta byggnader 
för att hålla en låg energianvändning. Samtidigt har förändringar inom byggnaders 
ventilationssystem skett, som gör att luften återcirkuleras istället för att filtrerad fräsch luft 
tillförs. Det förekommer även ventilationssystem som tar in förorenad luft vilket bidrar till en 
ökad risk för uppkomsten av sjuka hus-sjukan. Större hänsyn behöver därför visas till 
ventilationsfrågorna i byggnader då det har en avgörande roll inom denna typ av hälsorisk 
(Stanitski-Martin D, 2015). 

3.2.7 Missfärgning 

I och med uppkomsten av fuktskador uppstår även missfärgningar av olika slag på vissa 
material. Fläckar uppkommer exempelvis via läckage av vatten eller kondensation. Även 
mögel- och blånadssvampar kan resultera i missfärgningar av ytor. Ytterligare en faktor som 
påverkar färgen på vissa fasadmaterial är fukthalten. Olika värden resulterar i olika färger 
hos materialet (Nevander L. E., Elmarsson B., 2006).   

3.3 Fuktinverkan hos de vanligaste byggmaterialen 
Fukt påverkar material på olika sätt. Vissa typer av fuktpåverkan kan vara helt irrelevanta för 
en viss grupp av material medan andra grupper kan vara extremt känsliga. Att redogöra för 
alla typer av fuktpåverkan hos alla material är därför inte relevant. Av denna anledning 
fokuserar följande del endast på de viktigaste fuktpåverkan hos olika materialtyper. (Nilsson 
L.O., 2004)   
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3.3.1 Trä 

Trä är ett levande material som är väldigt fuktkänslig, speciellt för biologiska angrepp. Dessa 
angrepp resulterar i rötsvampar och blånadssvampar som i sin tur leder till nedbrytning träet 
och att dess hållfasthet sjunker. Det råder även risk för mögelsvampar i samband med 
biologiska angrepp som växer på träet och avger en lukt som påverkar människors hälsa 
negativt. För uppkomsten av dessa svampar krävs det hög fukttillstånd i träet under en 
längre tid. (Nilsson L.O., 2004) 

 

3.3.2 Betong 

Betong är ett vattentåligt material som faktiskt är i behov av vatten för att kunna härda 
ordentligt. Det är ett poröst material och av den anledningen kan det bildas frost ifall 
porsystemet blir för vattenmättat. Betong i sig skadas inte utav fukt utan snarare sväller eller 
krymper vid förändrade fukthalter. (Nilsson L.O., 2004) 

3.3.3 Mineralull 

Mineralull är ett samlingsnamn för små tunna fibrer som finns i form av stenull, glasull och 
lösull. Materialet förekommer i form av mattor, skivor etcetera. Mineralull är ett väldigt 
poröst material med en porositet mellan 90 till 98 procent vilket innebär att det inte sker 
någon kapillärsugning. Vatten kan dock med hjälp av tyngdkraften rinna ner i materialet och 
när mineralullen blivit blöt minskar dess isoleringsförmåga. (Nilsson L.O., 2004) 

3.3.4 Gips 

Gipsskivor består av gips i kärnan medan ytskikten består utav kartong och därav kallas det 
även för kartongsskivor. Dessa skivor har stor ångpermabilitet och fuktrörelserna är väldigt 
små. Gipsskivor inomhus utsätts inte för några större fuktpåverkan och av den anledningen 
brukar inte heller invändiga skivor vara speciellt behandlade till skillnad från gipsskivor som 
används i väggar utomhus. Dessa brukar vara behandlade med vattenavvisande medel som 
skydd mot fukt. (Nilsson L.O., 2004) 

3.3.5 Metaller 

Som tidigare nämnt är metaller känsliga mot fukt som visar sig i form av elektrokemiskt 
korrosion. För att förhindra uppkomsten av dessa skador måste metaller ytbehandlas för att 
tåla fuktpåverkan. (Nilsson L.O., 2004) 
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3.3.6 Mineraliska material 

Lättbetong, puts- och murbruk, natursten etcetera är exempel på mineraliska ämnen. Fukt 
påverkar dessa ämnen främst genom frostsprängning medan vissa material har betydande 
fuktbetingande rörelser också. (Nilsson L.O., 2004) 

3.4 Fukt och dess påverkan på samhällsekonomin 
Förekomsten av fuktrelaterade skador i byggnader ökar årligen, vilket kostar samhället 
miljoner att åtgärda. Vattenskador är en vanlig orsak till uppkomsten av fuktskador och 
uppstår främst inuti konstruktioner, i ouppvärmda utrymmen samt vindar. Kök och våtrum 
är ytterligare två vanligt drabbade utrymmen. Källan till uppkomsten av vattenskador kan 
vara diskmaskiner eller läckande golvbrunnar i våtrum som kan upptäckas genom 
fuktmätningar. Vid skada ska man kontakta sitt försäkringsbolag och göra en skadeanmälan 
och därefter be om en undersökning utförd av bolagens besiktningsman (Lundin J, 2012, 11 
februari). 

Försäkringsbolagen ställer olika villkor på när en kund har rätten att få ersättning vid 
uppkomsten av fuktskador. Villaförsäkringen täcker exempelvis skador som uppstått i 
samband med läckage från vattenledningar. Skulle inredningen skadas i och med 
vattenskadan är det dock hemförsäkringen som får stå för det. Villaförsäkringen täcker inte 
heller fuktskador som uppstått genom byggfusk (Lundin J, 2012, 11 februari). 

3.4.1 Projekt BETSI 

En studie under arbetsnamnet BETSI (Byggnaders energianvändning, tekniska status och 
innemiljö) genomfördes av Boverket på uppdrag från regeringen. Studien omfattade svenska 
byggnader uppförda fram till och med år 2005. Man har undersökt de tekniska egenskaperna 
hos småhus, flerbostadshus och lokaler exklusive skolor genom besiktningar av totalt 1800 
byggnader. Genom uppgifterna som antecknats i besiktningsprotokollen har man identifierat 
de fuktskador som påverkar inomhusklimatet negativt. (Boverket, 2010).  

Målet med BETSI - projektet var att förhindra byggnader och dess egenskaper från att 
påverka hälsan negativt till år 2020. Detta skulle säkerställas genom att fukt inte ska medföra 
problem i inomhusmiljön och skapa förutsättningar för mögel och bakterier eller emissioner 
från material. Man strävar efter att sänka andelen fuktskador av betydelse för inomhusmiljön 
i byggnader till lägre än 5 procent av totala byggnadsbeståndet till år 2020 (Boverket, 2010). 

Resultaten av studien visade att det förekommer fukt- och mögelskador med en negativ 
påverkan på inomhusmiljön i cirka 36 procent av samtliga byggnader. Samtidigt befinner sig 
fuktskadorna inuti konstruktioner och i ouppvärmda utrymmen (t.ex. vindar och 
kryputrymmen). Den mest skadedrabbade delen av konstruktionen är vinden med hela 21 
procent. Ungefär 19 procent av grundkonstruktioner och tre procent av ytterväggar är 
fuktskadade. Enstegstätade ytterväggar är väldigt skadedrabbade. Enstegstätade fasader 
innebär att man lägger puts direkt på isoleringen i ytterväggen. Detta resulterar i att vatten 



10 

vid fuktigt väder eller regn trängs in i väggen och kan inte ventileras ut, vilket i sin tur leder 
till fuktskador (Boverket, 2010).   

En anledning bakom dessa fuktskador är att konstruktioner varit felaktigt utformade eller att 
det saknats den kunskap som krävs kring fukt- och mögelskador och dess skadeverkningar 
(Boverket, 2010). 

Åtgärdskostnaderna för samtliga byggnader med fuktskador beräknas uppgå till 101,3 
miljarder kronor. 91,2 miljarder går åt småhus, 6.2 miljarder på flerbostadshus och drygt 3,8 
miljarder för lokaler (Boverket, 2010).  

3.5 Boverkets byggregler krav på fuktsäkerhet 
Fakta i detta avsnitt är hämtat från Boverket (2010), om inget annat anges. 

3.5.1 Fuktsäkerhet 

BBR ställer höga krav på fuktsäkerhet. Byggnader ska enligt Boverket utformas så att fukt 
inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt som i sin tur påverkar hygien och hälsan 
negativt. För att förhindra uppkomsten av dessa skador har man ställt krav på byggherrar, 
projektörer, entreprenörer samt kontrollansvariga. Val av lämpligt material och 
byggnadsteknik är två faktorer som måste uppfyllas för uppnå en god fuktsäkerhet. Det krävs 
även en kontroll av det som projekterats och senare utförts för att se huruvida byggnaden 
fungerar. Syftet med dessa regler och krav är att styra produktionen av en konstruktion mot 
ett bra resultat där man undviker fukt och medföljande skador. Bortsett från krav på aktörer 
ställer BBR även krav på: 

v Högst tillåtna fukttillstånd 
v Fuktsäkerhetsprojektering 
v Kontroll av fuktsäkerheten 
v Lufttäthet 
v Mark och byggnadsdelar 
v Utrymmen med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt 
v Fuktsäkerhet vid tillbyggnad eller annan ändring av byggnader  
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3.5.2 Högsta tillåtna fukttillstånd 

Byggnader ska inte överskrida byggmaterialets respektive byggproduktens högsta tillåtna 
fukttillstånd enligt de regler och krav ställda av BBR. Alla material har ett kritiskt 
fukttillstånd och via det bestäms även det högsta tillåtna fukttillståndet. Man säger att ett 
material eller produkt uppnått kritiska fukttillståndet när det inte längre uppfyller dess 
egenskaper och funktion (exempelvis växt av mikroorganismer i materialet). 

Det är vanligt att olika material kombineras i en byggnad. Eftersom olika material även har 
olika kritiska fukttillstånd bestäms det högst tillåtna av det fuktkänsligaste materialet. Detta 
gäller vid all fuktsäkerhetsprojektering och kontroll. En tumregel som BBR följer är att det 
högsta tillåtna fukttillståndet ska vara mindre eller lika med det kritiska fukttillståndet. 

3.5.3  Fuktsäkerhetsprojektering 

Fuktsäkerhetsprojekteringen utförs i syfte att säkerställa att byggnaden inte får fuktskador. 
Inom fuktsäkerhetsprojekteringen kontrolleras olika byggnadsdelar och dess fukttillstånd, 
vilket kan göras genom tre olika metoder: 

v Kvantitativ bestämning som innebär fuktberäkningar eller provningar av olika sort. 
Man kan exempelvis beräkna ångtransport genom väggar etcetera. 

v En konstruktion med kända och väl dokumenterade fuktegenskaper kallas för 
beprövad lösning. En beprövad byggnadsdel bör dock vara kontrollerad och 
dokumenterad under minst 10 år, där den även fungerat utan problem. 

v En sista metod är att med hjälp av aviseringar i form av böcker, branschregler, 
monteringsanvisningar etcetera göra en kvalitativ bedömning. Det måste dock 
kontrolleras att anvisningar och utförandeexempel är utvärderade genom kvantitativ 
eller som beprövad lösning.  

3.5.4 Kontroll av fuktsäkerhet 

Under produktionen bör en del kontroller utföras och syftet med dessa är att säkerställa att 
fuktsäkerhetskraven är uppfyllda. Fukttillstånden hos fuktkänsliga material kontrolleras även 
innan de byggs in i konstruktionen. Fukttillståndet ska som tidigare nämnt inte överskrida de 
högsta tillåtna fukttillståndet. Att kontrollera materialet och att det inte förekommer 
fuktskador eller att via en fuktmätning kontrollera betongens uttorkning innan golvläggning 
är exempel på kontroller av fuktsäkerhet. 

3.5.5 Lufttäthet 

Det är viktigt att förse byggnader med bra ventilationssystem. BBR anser att byggnadens 
klimatskiljande delar ska ha en god lufttäthet. Detta eftersom det råder risk för fuktskador 
när luftläckage och invändigt övertryck sker inuti klimatskiljande byggnadsdelar.  
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3.5.6 Mark och byggnadsdelar 

Det finns byggregler som har till syfte att förhindra fuktskador som kan uppstå genom 
praktiska utföranden. Reglerna är menade att vara som komplettering till 
dimensioneringskravet för materialens och produkternas fukttillstånd.  

”Ett allmänt råd som anger ett visst utförande medger ett alternativt utförande med 
villkoret att det alternativa utförandet dels ska uppfylla föreskrifterna och dels uppfylla 
minst samma fuktsäkerhetsnivå som utförandet i det allmänna rådet. Det kan visas med en 
fuktsäkerhetsprojektering.” 

3.5.7 Utrymmen med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt 

I utrymmen med vatteninstallationer eller hög luftfuktighet finns det stor risk för fuktskador. 
Av denna anledning ställer BBR funktionskrav på fuktsäkerhet i dessa utrymmen. BBR 
uppmanar även fastighetsägare till att känna till kraven på utföranden som kan stå i 
försäkringsbolagens försäkringsvillkor, då det är av stor betydelse vid en vattenskada.  

3.5.8 Fuktsäkerhet vid tillbyggnad eller annan ändring av byggnaden 

Vid tillbyggnad eller annan ändring av en byggnad är det viktigt att göra en undersökning av 
byggandens befintliga fuktstatus. Detta görs eftersom projekteringsunderlag och annan 
materialdata ofta saknas för äldre byggnader. Det är av denna anledning som man 
undersöker byggnadens nuvarande skick för att få en någorlunda förståelse över byggnadens 
fuktstatus. Från undersökningen får man fram huruvida fukttillstånden i materialen ställer 
sig från normala, låga respektive höga värden, hur det planerade ändringen av byggnaden 
kommer att påverka befintlig och nya materialen i konstruktionen etcetera.  

4 RESULTAT AV AKTUELL STUDIE 

Skanska är ett av Sveriges största byggbolag. Den aktuella studien i detta arbete är gjord på 
det pågående projektet, Nya Karolinska Solna (NKS). Produktionen startades år 2010 och 
beräknas stå färdigt år 2018. NKS är Skanskas största projekt med ett kontraktsvärde på 14,5 
miljoner kronor. Sjukhuset befinner sig i Solna som är beläget norr om Stockholms 
innerstad. Produktionen har delats upp i flera faser där varje fas ansvarar för byggnationen 
av en viss del av sjukhuset. Den aktuella studien har gjorts hos det så kallade fas 5b som 
bygger sjukhusets behandlingsbyggnad. (Skanska, 2016) 
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4.1 Fuktsäkerhetsprojektering 
Under projekteringsskedet utformas olika åtgärder som är avsedda för att förhindra 
uppkomsten av fuktskador under byggprocessen. Skanska Healthcare har genom en så kallad 
fuktsäkerhetsprojektering säkerställt att projekteringen inte ritat fram lösningar som skulle 
kunna orsaka fuktskador under produktionen respektive driften av det nuvarande NKS 
projektet. Fuktsäkerhetsprojekteringen har till syfte att ge produktionen riktlinjer och 
hänvisningar för hur produktionen ska bedrivas. Dessa riktlinjer ska även dokumenteras i ett 
fuktsäkerhetsprotokoll av de avdelningar som kan komma att påverka konstruktionens 
fuktsäkerhet. Genom att kontinuerligt uppdatera det gemensamma fuktsäkerhetsprotokollet 
ser man till att alla inblandade tar del av den senaste informationen gällande konstruktioner 
som står på tur att byggas. 

Fuktsäkerhetsprojekteringen hos SHC följer en speciell rutin. Rutinen består utav följande 
delar: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den övergripande riskinventeringen ligger till grund för fuktsäkerhetsprojekteringen. Under 
denna riskinventering utförs en övergripande riskvärdering av den kommande byggnationen. 
Detta görs av fuktsäkerhetsansvariga från varje enhet tillsammans med den fasansvarige. All 
information från den övergripande riskinventeringen görs tillgänglig för projektören. 

Under fuktsäkerhetsprojekteringen förs krav respektive motivering in av den valda 
konstruktionslösningen samtidigt som riskerna med produktionen och driften av denna tas 
upp. Vid framtagning av en konstruktionslösning noteras de risker som kan förekomma 
under installationen. Sedan antecknas eventuella lösningar för att förhindra uppkomsten av 
dessa skador och dessa skrivs in det så kallade ORA. ORA står för Operational Risk 
Assessment och är Skanskas riskhanteringsmetod. 

Figur 3. Schematisk bild av Skanskas fuktsäkerhetsprojektering och dess olika delar (Skanska 
Healthcare, 2015) 
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Riskerna har olika värden som erhålls genom en riskvärdering och sorteras efter färgerna 
grön, gul och röd. Risker som blir gula eller röda ska åtgärdas medan risker med färgen grön 
inte kräver någon särskild åtgärd. 

 

Figur 4. Bild på Operational Risk Assesment (ORA). Röda och gula spalterna på vänstersida behöver 
åtgärdas medan gröna inte kräver några särskilda åtgärder. Spalterna till höger visar risken för 

fuktskador efter utförda åtgärder. (Skanska Healthcare, 2015) 

Konstruktionslösningarna måste även motiveras. Detta görs i form av beräkningar på 
materialens uttorkningstider och fukttillstånd, granskning av materialegenskaper samt 
rekommendationer gällande arbetsberedningar och egenkontroller som tas fram. Skulle 
projektören i fråga sakna den kunskap som krävs inom exempelvis beräkningar av 
uttorkningstiden rådfrågas den egna fuktsäkerhetsansvariga i första hand. Problem och 
andra frågor som inte går att hantera inom den egna verksamheten lyfts till samordnande 
fuktsäkerhetsansvarig.  

Ett samgranskningsmöte gällande fukt följer härnäst i SHC rutinen. Inför mötet skickar 
projektören de dokument som innehåller fuktsäkerhetsprojekteringen till samordnande 
fuktsäkerhetsansvarig som senare sammanställer dessa inför samgranskningsmötet. Under 
mötet samlas fuktsäkerhetsansvariga från varje avdelning för att tillsammans gå igenom de 
risker som uppmärksammats av projektören. På mötet fördelar man ansvaret för de frågor 
som tagits upp mellan de närvarande som i sin tur tar upp frågorna med respektive 
fasansvarig. De frågor som behöver åtgärdas tas eventuellt upp av den fasansvarige på nästa 
projekteringsmöte. Efter samgranskningsmötet görs en intern granskning av dem 
projekteringsåtgärder och lösningar som utförts samt tagits fram av den 
fuktsäkerhetsansvariga från den projekterande enheten. 
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I och med den interna granskningen görs en ny riskinventering av den 
fuktsäkerhetsansvariga och projektören tillsammans. Syftet med den nya riskinventeringen 
är att bedöma den nuvarande risknivån i konstruktionen efter de åtgärder som vidtagits. Man 
strävar efter att förhindra rödmarkerade risker från att lämna projekteringen. 

Risker som ännu inte bedöms som gröna efter projekteringsåtgärderna från den interna 
granskningen ska vidarebefordras till de fuktsäkerhetsansvariga som konsulterar extern 
fuktsakkunnig. Under den externa granskningen sker även stickprov för att säkerställa att de 
bedömningar och lösningar som gjorts håller en jämn och likvärdig nivå i projektet. 

Efter alla utförda moment från SHC-rutinen återstår överlämningen av produktionen. Under 
detta skede sker en genomgång med de ansvariga i produktionen för att lämna över de 
kvarvarande riskerna och vad man kommit fram till inom projekteringen vid lösningen av 
dessa risker. 

4.2 Branschstandarden ByggaF 
Fakta i detta avsnitt är hämtat från Mjörnell K., Arvfidsson J., Sikander E. (2011) och 
Stenström H. (2012), om inget annat anges. 

4.2.1 Allmänt om ByggaF - metoden 

Skanska Healthcares fuktsäkerhetsprojektering utförs enligt det s.k. ByggaF - metoden. 
Genom denna metod kan fuktsäkerheten hos en byggnad säkerställas, dokumenteras samt 
kommuniceras under hela byggprocessen. ByggaF används från planering till förvaltning och 
består av rutiner och andra resurser som de olika aktörerna i ett byggprojekt kan använda sig 
av under byggprocessen. ByggaF – metoden kan beskrivas som ett arbetssätt för att uppfylla 
samhällets och byggherrens krav på fuktsäkerhet.  

Syftet med denna branschstandardmetod är att redan i tidigt skede lyfta fram fuktfrågor, 
vilket resulterar i att viktiga val som materialval, systemval samt val av produktionsmetoder 
som påverkar konstruktionens fuktsäkerhet kan göras för att säkerställa en fuktsäker 
byggnad. 

Exempel på vanligt förekommande aktörer som är involverade i ByggaF – metoden är 
byggherren, arkitekter, konsulter av olika slag, leverantörer, entreprenörer, förvaltare och 
annan driftpersonal. 
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Figur 5. ByggaF – metod för fuktsäker byggprocess (Mjörnell K., Arvfidsson J., Sikander E., 2011) 

 

Byggherren bär ett stort ansvar i byggnationen. Han eller hon ska utse en fuktsakkunnig, 
ange fuktsäkerhetskrav samt upprätta en fuktsäkerhetsbeskrivning. Den utsedda 
fuktsakkunnige har till uppgift att undsätta byggherren med kompetens och erfarenhet inom 
fuktsäkerhet.  

Byggherren ska även ställa krav på fuktrelaterade aktiviteter. Högsta tillåtna fukttillståndet i 
olika material, fuktronder och annan dokumentation av fuktsäkerhetsarbetet är exempel på 
aktiviteter som byggherren ställer krav på.  

Att upprätta en fuktsäkerhetsbeskrivning är ytterligare ett ansvar som byggherren bär på. 
Detta kan göras antigen på egen hand eller med hjälp av den anställde fuktsakkunnige. Syftet 
med fuktsäkerhetsbeskrivningen är att dokumentera projektets förutsättningar ur en 
fuktsynpunkt. Det ställer även krav på de åtgärder som tas vid av de olika aktörerna för att 
hindra fuktskador från att uppstå. Detta dokument måste ständigt uppdateras så att de 
inblandande aktörerna har tillgång till den senaste informationen. Sedan är det upp till 
projektören att fullfölja byggherrens fuktsäkerhetskrav.  
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4.2.2 Fuktsäkerhetsprojektering enligt ByggaF 

Rutinen som används för Fuktsäkerhetsprojektering enligt ByggaF – metoden består av 12 
olika steg men inom SHC har man använt sig av 7. Rutinen består av punkterna: 

v Identifiera fuktkällor 
v Uppskatta fukttillstånd 
v Fuktkriterier 
v Anpassa utformningen 
v Riskanalys 
v Ekonomisk optimering 
v Redovisning av fuktsäkerhetsbedömning 

4.2.2.1. Identifiera fuktkällor 

Vid identifiering av fukt hos en konstruktion genomgås byggnadsdel för byggnadsdel och 
belastar dessa med alla tänkbara fuktkällor. Även hur fuktkällan belastar byggnadsdelen 
tänks igenom. Då upptäckten av alla möjliga vägar som fukten kan ta sig in på inte alltid är 
självklara brukar man följa vattnets väg och föreställa sig hur vattnet kommer att 
transporteras i ångfas respektive vätskefas genom fuktkonvektion.  

4.2.2.2. Uppskatta fukttillstånd 

Efter att ha identifierat fuktkällan uppskattas fukttillstånden i de olika byggnadsdelarna och 
hur dessa varierar med tiden. Med hjälp av kvalitativa och kvantitativa metoder uppskattas 
fukttillståndet hos byggnadsdelarna. 

4.2.2.3. Fuktkriterier 

Genom att kontrollera alla fuktbelastningar kan en god uppfattning om huruvida dessa 
kommer att påverka fuktnivån i konstruktionen nås. I och med denna kontroll hindras 
fuktnivån från att stiga så högt så att den överskrider den kritiska fuktnivån för något eller 
några material i byggnadsdelen. 

Det kritiska fukttillståndet där påväxten av mikrobiell tillväxt på byggmaterial sker varierar 
beroende på material. För påväxten av mögel gäller dock ett relativ fuktighet (RF) på ungefär 
70 – 75 % för i princip all material om inte annat kan påvisas av materialleverantören.       

4.2.2.4. Anpassa utformningen 

Utformningen av byggnadsdelen samt valet av material brukar anpassas till de 
fuktbelastningar som kan tänkas förekomma i konstruktionen. Genom detta förhindrar man 
risken för skador och andra problem från att uppstå.  
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4.2.2.5. Riskanalys 

En riskanalys utförs för att få en uppfattning kring fuktsäkerheten hos en konstruktion. 
Riskanalysen görs genom beräkningar som även beskrivs med fördelningskurvor. 
Beräkningarna utförs med ett slumpmässigt värde ur de olika parametrarnas 
fördelningskurvor. Med hjälp av dessa beräkningar får man ett statistiskt underlag utifrån 
vilket man kan utläsa en risk för att till exempel fukttillståndet i ett material överstiger ett 
visst värde. 

4.2.2.6. Ekonomisk optimering 

Nästa steg är att göra en ekonomisk optimering. Syftet med det är att hålla bygg – och 
skadekostnaderna så låga som möjligt. 

4.2.2.7.  Redovisning av fuktsäkerhetsbedömning 

Sista steget i fuktsäkerhetsprojekteringen är en redovisning som sker i 
fuktsäkerhetsprotokollen som finns upprättade för varje fas.  

4.3 Fuktsäkerhet under produktionsskedet 
Efter fuktsäkerhetspojekteringen informeras huvudentreprenörerna om resultatet. Detta görs 
av den fuktsakkunnige med stöd av projektörerna. Senare måste varje aktör som påverkar 
byggnadens fuktsäkerhet på något vis utse en fuktsäkerhetsansvarig. Ansvarige för 
fuktsäkerhetsarbetet ska se till att produktionen utförs, dokumenteras samt redovisas för 
byggherren (Mjörnell, Arfvidsson, Söderlind & Åhman, 2008). I fas 5b av NKS projektet 
använder man sig av en fuktrisklista under produktionen. Det görs även fuktronder på 
byggarbetsplatsen. 

4.3.1 Fuktrisklista  

Under produktionen används en så kallad fuktrisklista som hjälpmedel. Listan beskriver alla 
konstruktionsdelar och de åtgärder som utförts vid installationen för att säkerställa en 
fuktsäker byggnad. Denna lista uppdateras ständigt. Efter varje utfört arbete görs en 
egenkontroll av dem som utfört själva arbetet där det beskrivs vad som gjorts och vilka som 
närvarat vid arbetet. Detta dokument laddas senare upp i samma rad som 
konstruktionsdelen ifråga. 

Tanken med fuktrisklistan är att samla alla planerade installationer av konstruktionsdelar på 
en och samma plats. Detta dokument finns uppladdat på en gemensam server hos Skanska 
och är åtkomlig för alla inblandade i projektet. Listan är till stor hjälp för arbetsledarna vid 
startmöten. Vid mötet presenteras det planerade arbetet för byggarbetarna där varje arbetare 
även får en specifik utskrift på just de moment som involverar dem. I och med detta vet varje 
arbetare vad som krävs från dem och hur man ska bygga vid installationen av den specifika 
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konstruktionsdelen. Nedan följer ett exempel på en byggnadsdel och hur man gått tillväga vid 
planering till utförande av arbetsmomentet. 

4.3.1.1. Konstruktionsdel och arbetsberedning 

I denna kolumn görs en kort beskrivning över installationen av konstruktionsdelar i fråga. 
Alla konstruktionsdelar är uppdelade i rubriker. I nedanstående exempel motsvarar 
serienumret 2.1 alla delar relaterade till grundarbeten av byggnaden. Kolumnen framför visar 
om det gjorts en arbetsberedning inför arbetet. Utan en arbetsberedning får arbetet inte 
utföras.  

 

Figur 6. Kort beskrivning av konstruktionsdelar relaterade till grunden samt om det gjorts en 
arbetsberedning till arbetet eller inte. (Skanska Healthcare, 2015) 

4.3.1.2. Risker och kontroll 

Under rubriken risk beskrivs riskerna med installationen. Näst intill beskrivs metoder för att 
förhindra dessa risker från att uppstå. Denna egenkontroll över huruvida antecknade 
kontrollen haft gynnsamma effekter görs av dem som utfört arbetet och laddas upp under 
rubriken Edocs Number. Alla dokument i projektet är upplagda i en gemensam server och 
har ett så kallat edocs nummer. Detta underlättar sökningen av specifika dokument då man 
enkelt kan få tag på dokumentet i fråga genom att skriva in dess edocs nummer. 
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Figur 7. Risker med installationen av specifik konstruktionsdel. I kolumnen framför antecknas 
utförda åtgärder för att förhindra riskerna från att uppstå. (Skanska Healthcare, 2015) 

4.3.2 Fuktronder 

Det sker även fuktronder varannan vecka på byggarbetsplatsen som är ett sätt att kontrollera 
huruvida fuktsäkerhetsplanen följs. Dessa görs av arbetsledare och produktionschefer. Syftet 
med fuktronderna är att notera avvikelser på byggarbetsplatsen och senare även åtgärda 
dem. Vid upptäckt av fel eller andra potentiella risker för fuktskador fotas eller eventuellt 
antecknas avvikelsen och laddas upp på en gemensam portal. Beroende på område utser man 
en ansvarig som har till uppgift att snarast åtgärda det upptäckta problemet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Exempel på noteringar från en fuktrond (Skanska Healthcare, 2012) 
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Vid hantering av läckage och annan avvikelse följs en speciell rutin som upprättats av SHC. 
Vid akuta fall ska allt göras för att stoppa källan till vattnet. Skulle ytterligare vatten ta sig in 
utan att man lyckas förhindra det, ska det i möjligaste mån samlas upp i kärl eller andra 
behållare. Det vatten som samlats på golv och andra områden ska omedelbart sugas upp via 
pump och våtsugare. Efteråt bör värme och avfuktare placeras inom det drabbade området. 

Efter den akuta insatsen skall en kartering av området utföras innan betongytan blivit så torr 
att det inte går att se skillnad på drabbad och icke drabbad yta. Karteringen skall även 
omfatta väggar inom det drabbade området. Utgörs väggar av gips eller annat fuktkänsligt 
material skall en fuktkvotmätare användas. Utförs karteringen tillräckligt snabbt kan även en 
värmekamera vara till stor hjälp. Senare ska all kartering ritas in på ritning. Det är även bra 
att markera direkt på de väggar som identifierats som skadade. 

 

Figur 9. Exempel på kartering. Röd markerade väggar ska demonteras. Fuktkvotsvärden som 
uppmätts i väggarna är utskrivna i ritningen. Synbara skador på taket har markerats i blått 

(Skanska Healthcare, 2015) 

Efter karteringen startas en så kallad skadeutredning där åtgärder som ska utföras 
dokumenteras. Exempel på åtgärder kan vara rivningar av en vägg eller del av vägg, 
ytterligare undersökningar med analyser och med mera. Skadeutredningen innehåller 
information kring vad som utförts och var det utförts. Det redovisar även utförda 
undersökningar och dess resultat. Det som dokumenterats och analyserats presenteras 
senare för beställaren, detta för att visa att inget fuktskadat material byggts in i byggnaderna. 
Exempel på en skadeutredning finns under rubriken Bilaga 1. 
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5 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Fas 5b i NKS projektet har lagt stor fokus på fuktsäkerheten. Målet var att eliminera 
potentiella fuktskador under produktionen och för att uppnå detta tog man hjälp av olika 
metoder och verktyg. Genom branschstandarden ByggaF lade man en grund för hur 
fuktsäkerhetsarbetet skulle utföras under byggprocessen. Man diskuterade fuktsäkerheten i 
tidigt skede och dokumenterade alla arbetsmoment. Genom fuktrisklistan hade man en god 
överblick av allt som skulle göras under projektet och kunde enkelt planera framtida 
arbetsmoment.  

Fuktrisklistan består av alla planerade arbeten och byggnadsdelar som ingår i produktionen. 
Som ansvarig arbetsledare tar man ut relevant arbetsmoment som man senare går igenom 
tillsammans med sina byggarbetare på startmötet. Detta medför en bättre förståelse kring det 
kommande arbetsmomentet. Varje arbetare får en utskrift av relevant information och vet 
vad som förväntas från dem vid byggnationen. Vid exempelvis genomföringar i låglutande 
tak samt lätta konstruktioner på tak, har man kommit fram till att det råder risk för läckage 
in i byggnaden innan tätskiktet färdigmonterats. Genom diskussioner med den 
fuktsäkerhetsansvariga har fuktsäkra åtgärder tagits fram och senare blivit utförda. Det 
utförda arbetet dokumenteras och laddas senare upp i fuktrisklistan. 

Skulle man istället be varje arbetare kolla upp informationen på egen hand skulle det 
förmodligen inte ge samma goda resultat. Detta eftersom för mycket okänd information 
skulle skapa förvirring och sänka motivationen hos anställda då de skulle behöva läsa igenom 
arbetsmoment som är irrelevanta till deras arbete. 

Med hjälp av fuktronder som sker varannan vecka har man även ständigt kontrollerat och 
skyddat byggarbetsplatsen från fuktskador och andra avvikelser. Fuktronderna bidrar även 
till en god översikt av projektet och som arbetsledare får man en bättre uppfattning kring 
nuläget i produktionen. När byggnaderna sedan blivit tillräckligt tätade minskar dessa 
fuktronder till en gång i månaden. Vidare har man även en tydlig rutin för hur man ska gå 
tillväga vid läckage av vatten och andra avvikelser på byggarbetsplatsen. 

Alla åtgärder som tas upp i projekteringen implementeras senare i praktiken som därmed 
ökar fuktsäkerheten i byggnaden. Detta medför i sin tur en bättre ekonomi i projektet då man 
undviker fuktskador som kostar miljonbelopp att åtgärda samtidigt som man ligger i fas med 
tidsplanen. 

Det händer dock att man glömmer uppdatera fuktrisklistan eller att det ibland saknas 
dokumentation kring vissa arbetsmoment. I samband med det kan viktig information gå 
förlorad och då finns det risk för omfattande konsekvenser. Åtgärderna av upptäckta 
avvikelser från fuktronderna kan bli försenade av olika anledningar vilket medför en risk för 
potentiella fuktskador också. I det stora hela har branschstandarden ByggaF varit en 
gynnsam metod för Skanska Healthcare och resulterat i få fuktskador, vilket var målet med 
arbetet.   
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Resultatet av en analys av SHCs åtgärder för fuktskador tyder därmed på att 
branschstandarden ByggaF är en lämplig metod att använda. Detta eftersom metoden är ett 
jämförelsevis bra hjälpmedel med innehållande rutiner som beskriver hur ett projekt ska 
bedrivas i varje moment för att uppnå en så fuktsäker byggnation som möjligt. Den ständigt 
uppdaterade fuktrisklistan och fuktronderna är två av de främsta egenskaperna med ByggaF 
som spelat en viktig roll i fuktsäkerhetsarbetet. Dock är det värt att nämna att SHCs metod 
för förebyggande och hantering av fuktskador inte varit helt felfri. Vid avvikelser från 
fuktsäkerhetsplanen saknas det åtgärder för hur detta ska tas itu med. Dokumentation av 
utfört arbete och egenkontroller kan ibland saknas vilket ökar risken för uppkomsten av 
fuktskador. Upptäckta avvikelser på byggarbetsplatsen behöver åtgärdas så tidigt som möjligt 
och ibland kan det försenas eller glömmas bort vilket är en ytterligare orsak till att potentiella 
fuktskador kan uppstå.      

Fuktsäkerheten i byggnader påverkas av de beslut som tas under byggprocessens olika 
skeden. Varje aktör i projektet måste känna till konsekvenserna av hens beslut och hur det 
kommer att påverka konstruktionen ur fuktsäkerhets synpunkt. Det är viktigt att det råder 
god kommunikation mellan de inblandade under hela produktionen, eftersom det är lätt hänt 
att information inte kommer fram, är otydlig eller ofullständig. I vissa fall kan informationen 
nå intressenterna men istället tolkas fel eller till och med ignoreras. Faktorer som påverkar 
kommunikationen i projektet är företaget, typ av ledare samt attityd. Det är upp till företaget 
att skapa goda förutsättningar för kommunikation inom projektet och sedan är det upp till de 
anställda att hjälpas åt vid spridningen av information. För att uppnå det krävs ett 
välfungerande kommunikationssystem samt ledare med goda kommunikationsförmågor. Det 
gäller även att ha rätt inställning och attityd. Rätt information vid rätt tid är ytterligare två 
viktiga faktorer som säkerställer en fuktsäker byggprocess.  
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6 SLUTSATSER 

Arbetets omfattande slutsats är att behandlingen av fuktrelaterade frågor redan under 
projekteringsskedet är av stor betydelse. Detta eftersom det skapar en grund för 
fuktsäkerhetsarbetet genom hela byggprocessen. Samtidigt underlättar diskussioner om 
byggnadsdelar, installationer samt vilka typer av material som bör användas för 
identifieringen av potentiella fuktskador.  

Vidare varierar projekteringen av bygget beroende på företagets upprättade rutiner 
respektive standarder. SHC har i produktionen av fas 5b utgått ifrån ByggaF metoden som 
täcker alla viktiga frågor i samband med fuktsäkerhet - allt från dokumentation av all utförd 
arbetet till kommunikationsmetoder i projektet. En annan genomgripande slutsats är att man 
ständigt behöver kontrollera byggarbetsplatsen från avvikelser för att hålla arbetsmiljön 
fuktfri, vilket exempelvis kan göras i form av fuktronder.  

Slutligen tyder resultatet av examensarbetet på att en grundlig och kontinuerlig 
kommunikation mellan projektets samtliga aktörer är av stor betydelse för att projektet ska 
bli så framgångsrikt som möjligt. Genom att ständigt diskutera det pågående projektet, kan 
det revideras, samtidigt som aktörerna hålls väl informerade om de olika moment som ingår i 
projektet. Därmed kan en fuktsäkrare byggprocess lättare eftersträvas. 

7 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Att upprätta en ny fuktsäkerhetsplan där man reviderar den nuvarande fuktsäkerhetsplanen i 
SHC och använder ByggaF metoden som utgångspunkt. De punkter och metoder som inte tas 
upp i ByggaF men finns bland SHCs nuvarande metoder kan därefter fyllas i dokumentet.  
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