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Sammanfattning 

Problemen med fuktskador i byggnader är många och kostnaderna för att åtgärda problemen är 

stora. ByggaF är en metod som riktar sig till hela byggprocessen och den dokumenterar, 

kommunicerar samt säkerställer fuktsäkerheten genom hela den processen. NCC använder sig 

idag av en egen metod för att säkerställa fuktsäkerheten och den metoden jämförs i detta 

arbete mot ByggaF. Arbetet inriktar sig mot produktionsskedet av byggprocessen vilket innebär 

att fuktsäkerhetsarbetet är granskat i det skedet. 

Syftet med detta examensarbete är att NCC i Umeå ska få en bättre kännedom om vad ByggaF 

är och hur den metoden kan användas inom byggproduktion. Ytterligare syfte är att visa hur 

arbetet kan ske för att förebygga fuktskaderisken genom att använda metoden ByggaF, en 

metod för fuktsäkert byggande. 

Arbetet är utfört på NCCs byggnation på Öbacka strand etapp 4 och det bygget har fungerat som 

referens för NCCs fuktarbete. Undersökningen har utförts genom observation ute på 

byggarbetsplatsen, granskning av den upprättade fuktsäkerhetsplanen samt frågeställning till 

berörda. 

Resultatet som redovisas i denna rapport visar att NCCs fuktsäkerhetsarbete är genomtänkt och 

upplägget liknar ByggaF. Viktiga punkter som finns upprättade i fuktsäkerhetsplanen är till 

exempel: krav som beställaren har ställt, mätningar i trä utförs och dokumenteras, materialet 

förvaras på ett bra sätt samt att åtgärder vid avvikelser fanns formulerade. Där NCC mest skiljer 

sig i jämförelse med ByggaF är att uppföljning av fuktsäkerhetsplanen inte sker. Enligt ByggaF 

ska specifika fuktronder utföras med ett visst intervall för att säkerställa att fuktsäkerhetsplanen 

följs. Fuktronder utförs inte på referensobjektet och det finns inte angivet i NCCs egen metod 

för fuktsäkerhetsarbete. 

En fuktrond utfördes på referensobjektet för att kontrollera hur fuktsäkerhetsplanen följs. 

Fuktronden visar att fuktsäkerhetsplanen används vilket är positivt ur fuktsynpunkt. 
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Abstract 

Moisture damages are a big problem in buildings and the costs to repair them are large. There is 

a method for moisture safety named ByggaF for the whole construction process. ByggaF 

documents, communicates and makes sure that the moisture safety is good through the whole 

process. NCC has an own method for moisture safety and in this study that method is compared 

to ByggaF. This work concentrates on the production part of the construction process which 

means that it’s only moisture safety in production that is reviewed. 

The purpose of this exam work is to help NCC in Umeå gain insight into what ByggaF is and how 

it can be used in the production process for preventing moisture damage. 

The work has been done at NCCs construction site Öbacka strand stage 4, and that site has 

functioned as a reference for NCCs moisture safety work. The investigation was performed 

through observation at the site, examination of the moisture safety plan and questioning the 

concerned. 

Results from the performed investigation shows that NCCs moisture safety work is thought out 

and has many similarities with ByggaF. Important points like claims from the client, moisture 

measurements in wood, material storage and actions when deviations occur are established in 

the moisture safety plan. However, where the work is not so good compared to ByggaF is the 

follow ups that should be done in predetermined intervals. The follow ups make sure that the 

moisture safety plan is followed and checks that there is no moisture risk at the site. There is 

nothing about follow ups in NCCs moisture safety plan and on the reference object it doesn’t 

occur. 

A follow up was performed to control if the moisture safety plan was followed. Result of the 

follow up showed that the moisture safety plan was followed which is positive. 
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Förord 
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Umeå Universitet. 
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Jag vill tacka mina två handledare Dan Hörnlund på NCC och Mark Murphy på Umeå Universitet som 
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jag kört fast. 
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1. Inledning 

Det här kapitlet ger en inblick i projektets förutsättningar. 

1.1 Bakgrund 

För höga fuktnivåer i material och konstruktioner orsakar kostsamma skador för byggbranschen och 

samhället. Antalet fuktskadade byggnader i Sverige enligt boverkets rapport från 2010 uppgår till 36 % 

av det totala byggnadsbeståndet och kostnaden för att repararera dessa skador uppgår till cirka 101 

miljarder kronor (1). Förutom ekonomiska skador uppstår även förtroendemässiga skador och 

hälsorelaterade skador. Ohälsa och obehag kopplas ofta samman med en fuktskadad byggnad vilket 

gör att det är ett problem som bör tas på allvar, vilket byggbranschen gör i nuläget och utvecklingen 

går framåt. Kunskapen om fukt och vilka konsekvenserna blir av för höga fukthalter i fuktkänsliga 

konstruktioner är god i Sverige idag eftersom vi har en lång historia av forskning inom ämnet (2). 

En metod för fuktsäkert byggande har tagits fram med mallar, rutiner och checklistor för hur en 

fuktsäker byggprocess kan gå till. Metoden nämns som ByggaF och tillhandahålls av Fuktcentrum som 

är en centrumbildning vid Lunds Tekniska Högskola. Målsättningen med Fuktcentrum är att förbättra 

kunskaperna och förutsättningarna för fuktsäkert byggande. ByggaF är ett hjälpmedel för hela 

processen, från planeringsskedet till förvaltningskedet och hjälpmedlet kan användas av bland annat 

arkitekter, konsulter, entreprenörer samt förvaltare. Metoden ByggaF blev under året 2013 en 

branschstandard för hur fuktsäkerhetsarbetet ska gå till och en ny förbättrad utgåva presenterades 

samma år (3). 

År 1988 bildades Nordic Construction Company (NCC) efter en fusion mellan Armerad Betong 

Vägförbättringar (ABV) och Johnson Construction Company (JCC). Som namnet antyder så var avsikten 

att skapa ett nordiskt byggbolag. Svenska Industribyggen AB (Siab) som var ett av Sveriges största 

bygg- och anläggningsföretag under sin existens gick ihop med NCC år 1997. Idag verkar NCC i Sverige, 

Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Ryssland och Baltikum. Med en andel av nordiska marknaden på 7 

%, omsättning på 57 Mdr SEK och 18000 anställda är NCC en av de största aktörerna på den 

marknaden. Några kända projekt som NCC utfört är Vasamuseet, Turning Torso och Kista Science 

Tower (4). 
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Referensobjektet som används vid detta arbete är NCCs byggnation på Öbacka som heter Öbacka 

Strand etapp 4, se Figur 1 och Figur 2. Öbacka är en stadsdel i Umeå alldeles intill Umeåälven, med 

närhet till universitet, sjukhus och centrum bidrar det till att den stadsdelen är väldigt attraktiv. 

Nybyggnationen består av tre hus med totalt 53 stycken bostadsrätter och det är etapp 4 av 

byggnationen som NCC kallar Öbacka Strand. Husen är tillverkade i platsgjuten betong vilket ställer en 

del krav på fuktsäkerhetsarbetet där uttorkning av byggfukt är en viktig del (4). 

 

Figur 1. Kartbild med Öbacka strand utmarkerad (4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figur 2. Bild på byggarbetsplatsen, Öbacka strand etapp 4. 
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NCC har en egenutformad mall som används vid upprättandet av en produktionsfuktplan. Den hjälper 

till att identifiera fuktkänsliga moment och konstruktioner som behöver extra uppmärksamhet vid 

uppförandet. Fuktplanen i produktionsskedet beskriver de aktiviteter och åtgärder som ska utföras för 

att uppnå fuktsäkert byggande. Vid uppförandet av mallen finns ByggaF med som referens, vilket gör 

att likheterna är många. Upprättandet av fuktplanen sker i sju steg, vilka är följande (5). 

1. Fuktkrav för projektet. 

Information inhämtas om byggherrens fuktkrav samt krav och resultat från projekteringsfasen. 

2. Identifiering och hantering av fuktkänsliga moment, konstruktioner och installationer. 

Handlingar från projekteringen granskas för att identifiera fuktkänsliga konstruktioner, 

installationer och moment i produktion. De identifierade punkterna förs in i fuktplanen. 

3. Fuktsäkerhetsåtgärder 

Upprätta planer i projektet för de krav och identifierade punkter från steg 2. Planerna kan vara 

materialhantering, uttorkning och behov av väderskydd. 

4. Fuktmätning och fortlöpande kontroller 

Planer upprättas för kontroller och fuktmätningar för produktionen. 

5. Åtgärder vid avvikelser 

Planera för vilka åtgärder som vidtas om det blir någon form av avvikelse och vad som ska 

dokumenteras. Detta bör utföras tillsammans med byggherren. 

6. Slutkontroller 

Slutkontroller som ska utföras för att klara kraven och identifierade punkter bestäms. 

7. Drift och skötselinstruktioner 

Instruktioner för drift och skötsel upprättas samt samlas in från entreprenörer. 
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1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att NCC i Umeå ska få bättre kännedom om vad ByggaF är och hur 

den metoden kan användas inom byggproduktion. Ytterligare syfte är att visa hur arbetet kan ske för 

att förebygga fuktskaderisken genom att använda metoden ByggaF, en metod för fuktsäkert byggande. 

1.3 Mål 

Målet med examensarbetet är att utvärdera NCCs nuvarande metod för fuktsäkerhetsarbete ute i 

produktion samt jämföra med den nya branschstandarden ByggaF. Detta för att se vilka skillnader 

samt eventuella brister som finns i det nuvarande arbetet och förhoppningsvis kunna förbättra 

arbetet. 

1.4 Avgränsning 

I projekteringsfasen använder sig NCC av en egen mall för att dokumentera 

fuktsäkerhetsprojekteringen. I NCCs dokument Fuktplan Projektering redovisas på ett systematiskt sätt 

vad som gjorts för att fuktsäkra konstruktionen och vilka beställarkrav rörande fukt som är ställda. 

Eftersom examensarbetet inriktar sig på ByggaF och produktionsbiten av fuktsäkerhetsarbete 

behandlas inte dessa handlingar, det är dock bra att veta att de finns som en del i NCCs 

fuktsäkerhetsarbete.  
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2. Fuktteori 

Det här kapitlet ger en noggrann genomgång av den nödvändiga fuktteorin som behövs för att 

arbetet ska kunna genomföras och förstås. Det som tas upp här är områden som kommer att 

behandlas senare i resultatet.  

2.1 Introduktion till fukt 

Definitionen av fukt är vatten i dess tre olika faser - ångfas, vätskefas och fast fas. Med de tre faserna 

avses oftast, i samma ordning som tidigare - vattenånga, vatten och is. De förekommer på olika ställen 

omkring och i byggnader. Vattenånga finns i luften både innanför och utanför byggnader. Vätska finns 

innanför och utanför byggnader samt is som för de mesta håller sig utanför byggnader. Fukt i sig är 

inte skadligt men fukt i för stora mängder på fel ställen kan medföra skador och problem (6). 

Inom fuktteorin används många olika termer som bör förklaras för att det lättare ska gå att följa och 

förstå resonemanget. Nedan följer därför en lista med de fackuttryck som behöver förklaras (6). 

 Vattenånghalt – Mängden vattenånga per kubik luft. Har beteckning v och enhet g/m3. 

 Mättnadsånghalt – Maximala mängden vattenånga som luften kan bära vid en viss temperatur 

innan fukt fälls ut. Betecknas vs och enheten är g/m3. 

 Relativ fuktighet – Mängden vattenånga vid en viss temperatur i förhållande till den maximala 

mängden vattenånga vid samma temperatur. Vattenånghalt dividerat med mättnadsånghalt. 

Beteckning RF och enhet %. 

 Kritiskt fukttillstånd – Gränsen för att materialet ska behålla godtagbar funktion under den tid 

som fukttillståndet inträffar. 

 Fukthalt – mått på hur mycket vatten som finns per volym av ett material. Betecknas w och 

enheten är g/m3. 

 Fuktkvot – Förhållandet mellan fuktinnehåll och andelen torrt material. Beteckning u och 

enhet i %.  

 Absorption – Material upptar fukt från omgivningen. 

 Desorption – Material avger fukt till omgivningen. 

 Ångpermeabilitet – Anger hur snabbt fukt kan transporteras genom materialet. 

 Kapillaritet – Materialets förmåga att suga upp vatten i vätskefas. 

 Porositet – Ett materials ”täthet”. Andelen porer i ett material. 

 Vattencementtal – Förhållandet mellan vatten och cement i betong.  

 Hydratisering – En kemisk reaktion vid vilken vatten reagerar med ett annat ämne. 

 Hygroskopisk fuktupptagning – När material tar upp fukt direkt från luften. Material har olika 

stor hygroskopisk fuktupptagning vilket gör att de suger upp olika mycket vatten från luften. 
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2.2 Fuktkällor 

För att kunna dimensionera en konstruktion för fukt är det viktigt att det finns kännedom om var 

fukten kommer ifrån och i vilken ungefärlig omfattning. Vissa byggnadsdelar kan utsättas för olika 

fuktkällor samtidigt men då kan oftast en fuktkälla urskiljas som dominerande och dimensioneras efter 

det. 

2.2.1 Snö, regn och slagregn 

Snö som nederbörd på ett tak har framförallt betydelse vid dimensionering av bärförmågan. Hur det 

påverkar ur fuktsynpunkt är framförallt att vattenavrinningen påverkas av snö och is som hindrar 

vattnet att ta den väg som är avsedd. Det kan även förekomma att snökristaller far in i 

ventilationsspringor och andra otätheter med följd att när det sedan smälter så kan fuktskador uppstå. 

Regn som faller vertikalt är oftast inget problem oavsett intensitet eftersom det träffar tak och 

liknande konstruktioner som är täta. Det som är avgörande vid hög intensitet på regn är att 

avvattningen är rätt dimensionerad och utförd så att vatten leds bort som det är tänkt och inte samlas 

med eventuellt skador som följd. 

Slagregn är när vattendropparna får en vertikal och en horisontell rörelse genom att det blåser när det 

regnar. Detta gör att fasad och andra vertikala byggnadsdelar träffas.  

2.2.2 Luftfukt 

Fuktigheten i luften kan redovisas genom vattenånghalten eller relativa fuktigheten tillsammans med 

den aktuella temperaturen. 

Utomhus erhålls information angående fuktigheten från meteorologiska data. Mätstationer loggar 

relativ fuktighet och temperatur som sedan används för att beräkna ånghalten i luften. På vintern är 

variationerna små över dygnet i relativ fuktighet medan sommarhalvåret består av stora växlingar 

beroende på temperaturvariationerna. Variationerna i ånghalt är betydligt större än för relativ 

fuktighet sett över året och olika orter.  

Inomhus brukar fukten i luften benämnas som ånghalt och den bestäms utifrån ånghalten i 

utomhusluften, fuktproduktionen inomhus samt ventilationens storlek. Fuktproduktionen inomhus 

kan härledas till bland annat disk, tvätt, rengöring, matlagning, avdunstning från växter, befuktning 

samt människor och djur som avdunstar en del fukt. Ventilationen påverkar ånghalten genom att den 

fuktiga inomhusluften förs ut tillsammans med frånluften och in med tilluften förs luft utifrån med 

lägre ånghalt än inomhus (6). 
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2.2.3 Byggfukt 

Mängden vatten som måste avges från materialet eller byggnadsdelen för att komma i fuktjämvikt 

med omgivningen benämns som byggfukt. Den ursprungliga fukthalten i byggnadsdelen varierar 

mycket beroende på material och vad den utsatts för innan inbyggnad. Tillförseln av fukt i ett material 

kan ske på flera olika sätt, tillverkning, transport, lagring och byggnadsproduktion är vanliga 

anledningar.  Vid lagring och transport av material är det viktigt att materialet inte utsätts för 

nederbörd och markfukt. För att undvika detta bör materialet täckas över och pallas upp en bit från 

marken. Vid byggnadsproduktionen sker ofta ett fuktutbyte mellan olika material eftersom de 

innehåller olika mycket fukt och vill nå en fuktjämvikt med varandra. Ett fuktkänsligt material som till 

exempel trä kan suga åt sig fukt från en betongplatta med eventuella fuktskador som följd. 

2.2.5 Läckage 

De vanligaste fuktskadorna är läckage från installationer. För att minska skadorna vid eventuellt 

läckage bör eftertanke läggas vid vad som kan hända vid ett läckage och om det kommer synas direkt 

när läckan uppstår. Till exempel bör inbyggda ledningar undvikas eftersom ett läckage kan pågå länge 

innan det syns (6). Vitvaror med vattenanslutning såsom diskmaskin och tvättmaskin bör utföras med 

översvämningsskydd så att läckage upptäcks snabbt. 

2.3 Fukttransport 

Transport av fukt kan ske i ångfas genom diffusion eller fuktkonvektion och i vätskefas genom 

tyngdkraft, vattenövertryck, vindtryck samt kapillära krafter.  

2.3.1 Diffusion 

Vattenånga som är en inhomogen gasblandning där molekylerna rör sig så att de blir jämt fördelade, 

vill reducera koncentrationsskillnader och strävan efter detta kallas diffusion. Kort beskrivet så rör sig 

den högre ånghalten till den lägre ånghalten för att jämna ut förhållandena. Som ett exempel så är 

ånghalten oftast högre inomhus vilket leder till att fukten vandrar inifrån och ut genom byggnaden till 

den lägre ånghalten, se Figur 3. När fukt vandrar från ett materials inre upp till ytan är också en form 

av diffusion. 

 

Figur 3. Diffusion, vattenånga rör sig från fuktiga sidan av materialet till torra sidan (7). 
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2.3.2 Fuktkonvektion 

Transport av fukt där vatten i ångfas följer en luftström kallas konvektion och det kan förekomma i 

spalter, hål och porösa material, se Figur 4. Totaltrycksdifferenser krävs för att en sådan luftström ska 

uppstå och dessa uppstår vid densitetsskillnader som i sin tur uppstår av temperaturskillnader, detta 

kallas termik. Ventilationssystem i form av fläktar, vindtryck samt olika lufttryck över byggnadsdelar 

som orsakats av temperaturdifferenser är tillfällen då differens i totaltrycket kan ske med 

fukttransport som följd. Beroende på om luftströmmen går från varmt till kallt eller tvärt om har stor 

betydelse. Vid luftström från varmt till kallt kan kondensation samt fuktanrikning ske eftersom den 

varma ånghaltiga luften kyls ner och RF stiger. När luftströmmen går åt andra hållet blir den ånghaltiga 

luften varmare och uttorkning kommer ske eftersom luftens fuktupptagande förmåga ökar med 

stigande temperatur. För att inte få några luftströmmar så tätas husen idag väldigt noggrant, det får 

inte finnas några hål eller sprickor i tätskiktet eftersom luftströmmar då direkt uppstår när 

temperaturen utomhus och inomhus inte är densamma. 

 

Figur 4. Fuktkonvektion (7). 

2.3.3 Fukttransport i vätskefas 

Transport i vätskefas har oftast större kapacitet jämfört med fukttransport i ångfas. Fritt vatten i 

kontakt med en konstruktion gör att den uppfuktas snabbt medan uttorkningstiden är mycket lång. 

Fukttransporten i vätskefas sker genom vindtryck, vattenövertryck i porer, tyngdkraft eller kapillära 

krafter som suger upp vattnet. För att kapillärsugning ska inträffa krävs att vattnet i porerna eller 

kapillärerna bildar ett sammanhängande system och det sker när fukthalten överstiger den kritiska 

fukthalten i ett material (6). 
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2.4 Fukt i de vanligaste byggnadsmaterialen 

Vatten kan förekomma i material som antingen kemiskt bundet vatten eller fysikaliskt bundet vatten. 

Kemiskt bundet vatten behöver inte tas upp i begreppet fukt eftersom det är så fast fixerat och bundet 

till materialet, ett exempel på det är kristallvattnet i gips. Fysikaliskt bundet vatten är det som 

benämns som fukt och ett mer praktiskt begrepp för det är förångningsbart vatten. Med det menas att 

vattnet förångas vid en bestämd temperatur, oftast 105 ˚C (6). Fuktegenskaperna för 

byggnadsmaterial bestäms av porositet, porstorleksfördelning, struktur och kemisk uppbyggnad. 

Nedan följer en beskrivning av olika materials fuktbeteende. 

2.4.1 Betong 

En del utav blandningsvattnet i normal betong binds kemiskt vid cementets hydratisering. Resterande 

vatten över fuktjämvikten torkas ut. Högpresterande betong med lågt vattencementtal behöver inte 

torkas ut i samma utsträckning eftersom nästan all fukt binds kemiskt i betongen. Betong har små 

porer vilket gör att diffusion och kapillärsugning sker långsamt. Det finns dock en så kallad vattentät 

betong men kapillärsugning förekommer ändå. När betongen torkar ut så krymper den och vid senare 

fuktändring så sväller eller krymper den efter ändrade fukthalter. 

2.4.2 Tegel 

Tegel har en hög kapillärsugningsförmåga och en hög ångpermabilitet. Det gör även att den torkar ut 

snabbt. Orsaken till egenskaperna är att tegel som är en bränd keramisk produkt har stora porer och 

stor porvolym. För tegel är svällningen och krympningen liten vid förändringar i fukthalt.  
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2.4.3 Trä 

Träets uppbyggnad består av fibrer. Fukttransport sker lätt i fiberriktningen eftersom det kan liknas vid 

en bunt sammankopplade rör med små porer. I tvärriktningen måste fukten gå igenom porerna eller 

cellväggarna vilket gör transporten väldigt långsam. Uttorkningstiden skiljer sig mycket i de olika 

riktningarna, i fiberriktningen sker uttorkningen tjugo gånger snabbare än tvärs över fibrerna (6). 

Ångtransport och kapillärsugning vinkelrätt mot fiberriktningen går relativt långsamt medan vatten lätt 

sugs upp kapillärt från ändträ i fiberriktningen.  

Träet rör sig mycket vid olika fukthalter, längs med fiberriktningen där rörelsen är mindre än tvärs över 

fiberriktningen, är rörelsen jämfört med cementbaserade material fem till tio gånger större. Den 

största förändringen sker tvärs över fiberriktningen vilket gör att trä bör hamna i fuktjämvikt med 

omgivningen innan det byggs in för att förhindra deformationer. 

Rötsvampar och blånadssvampar är ett problem som uppstår om fukttillståndet i träet är för högt 

under en tid. Dessa svampar bryter ner träet och dess hållfasthet påverkas avsevärt. Det finns även en 

risk för att mögelsvampar och actinomyceter växer på det fuktiga träet som då avger lukt samt kan 

påverka välmåendet för de som kontinuerligt vistas i närheten. Om träet tryckimpregneras skyddas det 

mot rötangrepp men skydd mot mögelpåväxt erhålls inte.  

2.4.4 Gips 

Gipsskivor består av en kärna med porös gips som är omgiven av papp på båda sidorna. 

Ångpermabiliteten är stor för skivorna och rörelser som beror på fukt är små. När skivorna används 

invändigt utsätts de inte för någon större fuktpåverkan. De skivor som används som till exempel 

vindskydd i väggar utomhus brukar vara behandlade med ett vattenavvisande medel för att inte ta 

skada av fukt. 

2.4.5 Mineralull 

Mineralull är tillverkat av mycket små tunna fibrer från stenull, glasull eller slaggull som är hopfiltade 

till mattor, skivor eller formade produkter. Förekommer också som lösull. Med en porositet på 90 – 98 

% och ett stort avstånd mellan porerna det vill säga fibrerna, så sker ingen kapillärsugning. Mineralull 

brukar impregneras med olja för att minska damningen, detta ger även en vattenavvisande effekt. Det 

hindrar dock inte att vatten rinner in i mineralullen med hjälp av tyngdkraften. När mineralullen blir 

blöt så minskar dess isolerande förmåga. 

2.4.6 Cellplast 

Cellplastskivor eller formgods är vanligen av polystyren medan cellplast som sprutas på plats vanligen 

består utav polyuretan eller polyisocyanat. Ångpermeabiliteten är ungefär en tredjedel av betongens 

till ungefär lika med betongens ångpermeabilitet. Kapillärsugning förekommer inte i cellplast (6). 
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2.5 Effekter av fukt 

Vid för hög fukthalt i byggnadsdelar kan inomhusmiljön påverkas med eventuellt hälsorisker som följd. 

Energiåtgången för byggnaden påverkas i regel också eftersom fuktiga material leder värme. Nedan 

redovisas effekterna av för höga fukthalter. 

2.5.1 Missfärgning 

Missfärgning av material i form av fläckar som uppstått på grund av för hög fukthalt kan vara svårt att 

avlägsna. Olika fukthalter på ytmaterial kan ge olika färg. Mögelsvampar och blånadssvampar kan 

missfärga ytor. Saltutslag på betong, puts och tegel kan förekomma när fukthalten stiger. 

2.5.2 Nedbrytning 

Fysikalisk nedbrytning kan ske genom frostsprängning. När fukthalten närmar sig mättnadsvärdet 

samtidigt som temperaturen sjunker under noll grader kan detta förekomma. Vattnet vill expandera 

när det fryser men utan utrymme för att kunna göra det så spricker materialet upp. I tegelfasader som 

blivit fuktiga sker ofta frostsprängning och det syns genom att bitar av teglet har lossnat. 

Kemisk nedbrytning sker när stål kommer i kontakt med för hög fukthalt eller vatten i vätskeform, det 

bildas då korrosion. Det innebär att stålet börjar korrodera och bryts ner (6). 

Biologisk nedbrytning kan förekomma när träet under längre tid utsätts för höga fukthalter samt 

gynnsam temperatur då träförstörande svampar har bra förutsättningar för att bildas. Dessa kallas 

rötsvampar och förstadiet till det är blånadssvampar. Trä som är angripet av blånadssvampar får en 

blåaktig ton vilket gör det lätt att upptäcka (7). 
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2.5.3 Hälsorisker 

Sick building syndrome, SBS, eller sjuka hus sjukan på svenska är ett begrepp där människor mår dåligt 

i till synes normala hus. Problem med hälsan kan yttra sig på många sätt och symptomen är flera. 

Illamående, astma, allergi, klåda, utslag, huvudvärk, yrsel och onormal trötthet är en del utav 

symptomen som brukar uppstå. Orsakerna till problemen som uppstår är oklara men faktorer som 

mögel, kvalster, emissioner från material och otillräcklig ventilation medverkar sannolikt i 

problematiken. Av dessa orsaker kan fukt kopplas till emissioner, kvalster och mögel. 

Emissioner från golvlim och mjukgörare i PVC-mattor frigörs när det kommer i kontakt med fuktig 

betong. Lukten är stickande och något sötaktig. Från äldre flytspackel kunde en lukt av ammoniak och 

illaluktande alkoholer avges, kasein i spacklet var orsaken.  

Dammkvalster som kan ge upphov till allergiska reaktioner som astma och snuva finns i byggnader. De 

trivs dock bäst i fuktiga miljöer och anses inte kunna överleva i miljöer med en relativ fuktighet under 

45 %. Det innebär att de borde ha svårt att överleva inomhus under vinterhalvåret om byggnaden är 

rätt uppförd och ordentligt ventilerad. 

Mögel kräver hög fuktighet under en tid för att etableras och leva, se Tabell 1. Problemen med mögel 

är risken för allergiutveckling och en väldigt besvärande lukt. Lukten biter sig fast i kläder och möbler 

vilket gör att personer som bor i skadedrabbade hus ibland har tvingats byta kläder innan jobb och 

skola. Allergierna hänförs oftast till sporerna som avges från mögelsvamparna men i hus som drabbats 

av mögel innanför täta ytskikt är det inte självklart att mögelsporerna kommer in i bostadsutrymmena. 

Då anses det mer vara restprodukterna från mögelsvamparna som påverkar genom att de avger en gas 

som kan tränga igenom till synes täta skikt (6). 

Tabell 1. Kritiska värden för olika material vid rumstemperatur (7). 

Materialgrupp Kritiskt fukttillstånd 
[% RF] 

Smutsade material  75-80 

Trä och träbaserade material  75-80 

Gipsskivor med papp  80-85 

Mineralullsisolering  90-95 

Cellplastisolering (EPS)  90-95 

Betong  90-95 
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3. ByggaF 

Nedan följer en sammanfattning av den senaste versionen av ByggaF från år 2013 som numera är en 

branschstandard. 

3.1 Introduktion till ByggaF 

Metoden ByggaF är en branschstandard för fuktsäkert byggande. Den gäller för hela byggprocessen, 

från planering till förvaltning och den säkerställer, dokumenterar samt kommunicerar arbetet med 

fuktsäkerheten. 

Bakgrunden till ByggaF är att fuktskadorna som drabbar våra hus är ett stort problem och trenden är 

inte avvikande trots dagens moderna byggteknik. Orsaken till alla fuktskador beror på en rad olika 

saker. Det kan bero på oklar ansvarsfördelning, otydliga krav, brister i uppföljning, orealistiska 

tidplaner, bristande kompetens, bristande rutiner för fuktsäkerhet och otydlig kommunikation mellan 

skedena. Fuktsäkerhetskraven kan ofta komma i konflikt med andra krav som arkitektoniska -, energi -, 

tillgänglighets - och gestaltningsmässiga krav vilket måste lösas genom hela byggprocessen (3). 

För att illustrera och tydliggöra vad ByggaF gör för att säkra fuktarbetet i varje skede av byggprocessen 

visas en bild som är tagen från ByggaF, se Figur 5. En tabell har även upprättats för att förtydliga vad 

de olika fuktansvariga personerna som utses enligt ByggaF, gör i de olika skedena av byggprocessen, 

se Tabell 2. 

Figur 5. Arbetsgång ByggaF (3). 
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Några begrepp som kommer nämnas senare i arbetet och som ingår i ByggaF behöver förklaras för att 

kunna förstå sammanhanget. De beskrivs här nedan (3). 

 Fuktriskinventering – Genomgång och granskning av fuktrisker i konstruktioner samt detaljer. 

 Fuktsäkerhetsprogram – Upprättas före projekteringen av byggherren och är ett styrande 

dokument som beskriver byggherrens krav på fuktsäkerhet. 

 Fuktsäkerhetsprojektering – Systematiska åtgärder som kan vara riskanalys, bedömning, 

beräkning samt provning som syftar till att säkerställa tillåtet fukttillstånd under byggnadens 

livslängd. Utförs av projektörer och allt ska dokumenteras. 

 Fuktsäkerhetsbeskrivning – Beskrivning av hur krav gällande fuktsäkerhet ska säkerställas i 

detaljprojektering, produktion och förvaltning.  

 Fuktriskanalys – En riskanalys som utförs för att få en uppfattning om fuktsäkerheten. Till 

exempel risken för att fukttillståndet i ett material överstiger sitt gränsvärde.
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En kort beskrivning av hur fuktsäkerhetsarbetet ser ut i de olika skedena enligt ByggaF syns här nedan, se Tabell 2. Byggherren utser en fuktsakkunnig och varje 

leverantör, entreprenör samt projektör utser en fuktsäkerhetsansvarig var som ansvarar för fuktsäkerhetsarbetet. 

Tabell 2. Beskrivning av fuktsäkerhetsarbetet i de olika skedena. 

FUKTANSVARIG PROGRAMSKEDE PROJEKTERINGSSKEDE PRODUKTIONSSKEDE FÖRVALTNINGSSKEDE 

FUKTSAKKUNNIG 

– Fuktsakkunnig utses av 
byggherren. 
– Rådgivning och hjälp med 
upprättande av 
fuktsäkerhetsprogram och 
fuktsäkerhetsbeskrivning. 

– Informerar projektörer om 
fuktsäkerhetskraven. 
– Granskar 
fuktsäkerhetsprojekteringen. 
 

– Informerar entreprenör om 
resultat från 
fuktsäkerhetsprojektering. 
– Sammankallar till, genomför och 
dokumenterar uppföljningsmöten. 
– Genomför fuktronder på 
byggarbetsplatsen. 
– Sammanställer 
fuktsäkerhetsdokumentation från 
projektering och produktion som 
överlämnas till byggherren. 

– Genomgång med förvaltare om 
byggnadens fuktkritiska 
konstruktioner samt åtgärder för att 
trygga fuktsäkerheten. Görs 
tillsammans med 
fuktsäkerhetsansvarig produktion. 

FUKTSÄKERHETSANSVARIG 
PROJEKTERING 

(Kan vara flera. Exempelvis en för 
konstruktion och en för VVS. När flera 
förekommer är det lämpligt att ha en 
samordnande fuktsäkerhetsansvarig.) 

 – Fuktsäkerhetsansvarig projektering 
utses. 
– Identifierar fuktkänsliga 
konstruktioner, arbetsmoment och 
fuktkällor. 
– Genomför fuktriskanalys. 
– Samlar in underlag från 
fuktsäkerhetsarbetet och överlämnar 
till fuktsakkunnig. 

– Delger fuktsäkerhetsansvarig 
produktion dokumentation 
angående kritiska moment och 
konstruktioner. 

 

FUKTSÄKERHETSANSVARIG 
PRODUKTION 

(Kan vara flera. Exempelvis en för UE och en 
för leverantör. När flera förekommer är det 

lämpligt att ha en samordnande 
fuktsäkerhetsansvarig.) 

  – Fuktsäkerhetsansvarig 
produktion utses. 
– Identifierar fuktkänsliga 
moment, konstruktioner och 
installationer. 
– Upprättar fuktsäkerhetsplan. 
– Genomför och dokumenterar 
fuktronder på byggarbetsplatsen. 
– Samlar in underlag för drift och 
underhåll och överlämnar till 
fuktsakkunnig. 

– Genomgång med förvaltare om 
byggnadens fuktkritiska 
konstruktioner samt åtgärder för att 
trygga fuktsäkerheten. Görs 
tillsammans med byggherrens 
fuktsakkunnige. 
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3.2 ByggaF i programskedet 

Ansvarig för att arbetena i byggprocessen sker enligt Plan och bygglagens (PBL) bestämmelser, 

föreskrifter, kontroller samt provningar i tillräcklig omfattning, är byggherren. Ofta anlitar byggherren 

en projektledare som hjälper till med de olika aktiviteterna. 

3.2.1 Fuktsakkunnig och fuktriskinventering 

Byggherren ansvarar för att en fuktsakkunnig med rätt kompetens och erfarenhet utses. En fukt-

sakkunnig bör ha grundläggande kunskaper om byggnadsfysik och byggnadsteknik samt erfarenhet 

från byggprocessen. I programskedet hjälper fuktsakkunnig till med följande uppgifter. 

 Presentation och rådgivning beträffande olika krav för fuktsäker byggnad som byggherren 

kan välja. 

 Formulering av krav i förfrågningsunderlag och kontraktshandlingar.  

 Upprättande av fuktsäkerhetsprogram och/eller fuktsäkerhetsbeskrivning. 

Vid mindre komplexa och mindre omfattande projekt kan exkluderande av fuktsakkunnig ske. 

Byggherren är även ansvarig för att en fuktriskinventering utförs där fuktsakkunnig tillsammans med 

projektör identifierar och analyserar ur fuktsynpunkt kritiska förutsättningar. 

3.2.2 Besluta om byggherrens fuktsäkerhetskrav 

Fuktsäkerhetskraven som ställs i projektet beslutas av byggherren, dessa ska gå att följa upp. 

Omfattningen av kraven ska vara både kompetens, aktiviteter och krav på teknik. Exempel på krav är 

rätt kompetens hos personal, högsta fukttillstånd för olika material vid montering eller att fuktronder 

ska genomföras med ett visst intervall. Dokumentation av krav sker i fuktsäkerhetsprogram och 

fuktsäkerhetsbeskrivning. 

3.2.3 Besluta om åtgärder vid avvikelser och rutiner för uppföljning 

Byggherren anger hur avvikelser hanteras och vilka åtgärder som utförs när de uppstår. Avvikelsens 

åtgärd ska uppfylla samhällets och byggherrens krav vilket bör hanteras som andra avvikelser genom 

dokumentation i avvikelserapport där förslag på ingrepp också finns.  

Beskrivning av de metoder som används i projektet för att se om kraven uppfyllts upprättar 

byggherren. Exempelvis vilka möten som aktörer ska delta vid, när och hur genomgång av vad som 

utförts ska ske samt i vilken form resultatet ska dokumenteras. 
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3.2.4 Formulera fuktkrav och krav på aktiviteter i kontraktshandlingar 

Byggherren ska ta upp de krav som ställts på fuktsäkerheten i de kontraktshandlingar som berör 

fuktsäkerhet. Krav på fuktsäkerhet kan formuleras i fuktsäkerhetsprogram eller dylikt, handlingarna 

ska innehålla krav på att ByggaF ska följas. De lägsta kraven som ställs är samhällets krav på 

fuktsäkerhet med hänvisning till regelverk (3). 

3.3 ByggaF i projekteringsskedet 

I den här delen beskrivs en metod för hur fuktsäkerhetsprojektering kan utföras enligt ByggaF. 

3.3.1 Systemhandling (Huvudhandling) 

Fuktsakkunnig informerar projektörer om de krav som byggherren ställer på fuktsäkerheten och vilka 

metoder som ska användas för uppföljning av dessa. Det är även lämpligt att informera om varför 

dessa krav är ställda och vad konsekvenserna bli om de inte uppfylls. Byggherren kan även berätta 

allmänt om projektet och dess mål för att skapa en helhet för aktörerna. 

Varje aktör som projekterar något som rör byggnadens fuktsäkerhet ska utse en fuktsäkerhetsansvarig 

som är ansvarig för att utföra fuktriskanalys och kontrollera att fuktsäkerhetskraven uppfylls. Det ska 

även dokumenteras och redovisas för byggherren och fuktsakkunnig. En metod ska också presenteras 

för hur fuktriskanalys, kontroll och dokumentation ska ske. 

Byggherren beslutar om särskilda krav i produktionsskedet som ska formuleras i förfrågningsunderlag. 

Krav kan vara materialkrav, väderskydd och hur förvaring av fuktkänsliga material ska ske. 

3.3.2 Fuktsäkerhetsbeskrivning 

Som ett komplement till fuktsäkerhetsprogrammet kan en fuktsäkerhetsbeskrivning upprättas. 

Fuktsäkerhetsbeskrivningen kan exempelvis innehålla följande (3). 

 Byggherrens krav på fuktsäkerhet, dock lägst samhällets krav på fuktsäkerhet (hänvisning till 

regelverk). 

 Projektets förutsättningar ur fuktsynpunkt. 

 Metod för hur fuktsäkerhetsarbetet i projekteringen ska genomföras och dokumenteras. 

 Metod för hur fuktsäkerhetsarbetet i produktionen ska genomföras och dokumenteras. 

 Metod för överlämnande av dokumentation till byggherre vid projektavslut. 

 Metod för hur fuktsäkerhetsarbetet i förvaltningsskedet ska genomföras och dokumenteras. 

 Metod för uppföljning och verifiering av fuktsäkerhetsarbetet genom hela processen. 
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3.3.3 Detaljprojektering (Bygghandlingsprojektering) 

Beskrivning av hur detaljprojektering rörande fukt kan utföras enligt ByggaF. 

Information till projektör från byggherre 

Fuktsakkunnig informerar projektörer om de krav som byggherren ställer på fuktsäkerheten och vilka 

metoder som används för uppföljning av dessa. Det är även lämpligt att informera om varför dessa 

krav är ställda och vad konsekvenserna bli om de inte uppfylls. Byggherren kan även berätta allmänt 

om projektet och dess mål för att skapa en helhet för aktörerna. 

Utse fuktsäkerhetsansvarig 

Varje aktör som projekterar något som rör byggnadens fuktsäkerhet ska utse en fuktsäkerhetsansvarig 

som är ansvarig för att utföra fuktriskanalys och kontrollera att fuktsäkerhetskraven uppfylls. Det ska 

även dokumenteras och redovisas för byggherren och fuktsakkunnig. 

Fuktsäkerhetsprojekteringsmetod 

Varje aktör som projekterar något som rör byggnadens fuktsäkerhet ska följa en metod för 

fuktsäkerhetsprojektering (3). 

 Fuktkänsliga konstruktioner, detaljer och arbetsmoment ska identifieras. 

 Identifiera fuktbelastningar och fuktkällor. 

 Uppskatta fukttillstånden som de olika byggnadsdelarna utsätts för och beskriva hur de 

varierar i tiden. 

 Undersökning av projektörerna om de uppskattade fukttillstånden ligger inom de tillåtna 

fukttillstånden. 

 Fuktriskanalys utförs och dokumenteras gemensamt av projekteringsgruppen. Om 

förutsättningarna ändras ska fuktriskanalysen revideras. 

 Anpassa material och utformningen av byggnadsdelen så att risken för olägenhet eller skada 

minimeras. 

 Upprätta underlag för de saker som ska följas upp och kontrolleras i produktionsskedet. 

 Förutsättningar och resultat från fuktsäkerhetsprojekteringen dokumentaras. 

Uppföljningsmöten 

För att följa upp projektörernas arbete med fuktsäkerhetsplanen har byggherrens fuktsakkunnige 

regelbundna möten tillsammans med dem. Protokoll förs för att dokumentera mötena. 

Granskning 

Byggherrens fuktsakkunnige kontrollerar om fuktsäkerhetsprojekteringen är utförd och dokumenterad 

samt att den uppfyller fuktsäkerhetskraven. 
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Insamling av underlag för fuktsäkerhetsdokumentation 

Underlag och dokumentation från fuktsäkerhetsarbetet som utförts samlas in av fuktsäkerhetsansvarig 

i projekteringen som överlämnar det till byggherrens fuktsakkunnige (3). 

3.4 ByggaF i produktionsskedet 

En illustrering av aktiviteterna och i vilken ordning de sker presenteras här nedanför, se Figur 6. 

Illustreringen ger en bra överskådlig bild av det som sedan förklaras i text. 

 

Figur 6. Bild av arbetsgången i produktionsskedet enligt ByggaF (3). 

3.4.1 Fuktsäkerhetsprojekteringen kommuniceras till produktionen 

Huvudentreprenören informeras om resultatet från fuktsäkerhetsprojekteringen av fuktsakkunnige 

och projektörer. Projektörerna bör delta för att kunna motivera och förklara de konstruktions- och 

systemlösningar som valts. Informationen kan ske i samband med ett informationsmöte. 

3.4.2 Information om byggherrens krav och metoder 

Byggherrens fuktsakkunnige ansvarar för att fuktsäkerhetskraven och metoder för uppföljning av 

kraven delges entreprenörerna samt leverantörerna. De risker som framkommit vid 

fuktsäkerhetsprojekteringen informerar respektive projektör fuktansvarige produktion om med 

skriftlig dokumentation. Innehållet i dokumentationen är de åtgärder och den dokumentation som 

krävs av fuktsäkerhetsansvarig i produktion för att minska risken för fuktskador orsakade av att fukt 

uppstår i produktionen. 

3.4.3 Fuktsäkerhetsansvarig produktion 

Varje leverantör eller entreprenör som på något sätt påverkar byggnadens fuktsäkerhet utser en 

person som är ansvarig för att fuktsäkerhetsarbetet utförs, dokumenteras och redovisas för 

byggherren. Personen ska ha kunskap om fukt i luft och material, fuktmätning i olika material och 

ByggaF. Om flera fuktsäkerhetsansvariga finns så utses en samordnande gentemot byggherren. 
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3.4.4 Identifiera fuktkänsliga delar 

Fuktkänsliga moment, konstruktioner och installationer ska identifieras av fuktsäkerhetsansvarig i 

produktion. Exempel kan vara tätskikt i våtutrymmen och dolda utrymmen där det finns en risk för 

utläckande vatten. 

3.4.5 Upprätta fuktsäkerhetsplan 

Fuktsäkerhetsansvarig i produktion ansvarar för uppförandet av fuktsäkerhetsplan och att de 

fuktsäkerhetsåtgärder som ingår i den utförs. Fuktsäkerhetsplanen beskriver hur byggnaden och 

byggmaterial ska skyddas mot skadlig fukt under produktionen. De kontrollpunkter som identifierats 

under projekteringen ingår också.  

3.4.6 Uppföljningsmöten 

Fuktsakkunnige som byggherren utsett ansvarar för att regelbundna uppföljningsmöten genomförs 

och dokumenteras tillsammans med entreprenörer samt leverantörer. 

3.4.7 Fuktronder 

Ett sätt att kontrollera om fuktsäkerhetsplanen följs och skapa sig en bild av fuktsituationen på 

byggarbetsplatsen är att genomföra fuktronder. Fuktronder på byggarbetsplatsen genomförs av 

fuktsäkerhetsansvarig i produktion, antal ronder samt tider på ronderna beslutas gemensamt av 

byggherre och entreprenören. Byggherrens fuktsakkunnige ska också utföra fuktronder, antingen själv 

eller tillsammans med fuktsäkerhetsansvarig i produktion. Alla fuktronder dokumenteras och sparas. 

3.4.8 Kontroll och mätning 

Ansvarig för att kontroller och mätningar utförs enligt fuktsäkerhetsplanen är fuktsäkerhetsansvarig i 

produktion. Kontroller och mätningar ska också dokumenteras. 

3.4.9 Slutet av produktionsskedet 

Byggherrens fuktsakkunnige får instruktioner om drift och underhåll med avseende på fuktsäkerhet 

som fuktsäkerhetsansvarig i produktion samlat in från underentreprenörer samt leverantörer. 

Underlag från fuktsäkerhetsarbetet, även kallat fuktsäkerhetsdokumentation samlas också in och 

överlämnas till byggherrens fuktsakkunnige. 
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3.4.10 Fuktsäkerhetsdokumentation 

Fuktsäkerhetsdokumentationen från projektering och produktion sammanställs av byggherrens 

fuktsakkunnige och överlämnas till byggherren. 

Dokumentationen bör innehålla följande (3). 

 Byggherrens fuktsäkerhetskrav 

 Fuktsäkerhetsbeskrivning 

 Redovisning av fuktsäkerhetsprojekteringen 

 Uppdaterad fuktsäkerhetsplan 

 Fuktrondsprotokoll 

 Relevant märkning, produktgodkännande och intyg som är relevanta för byggnadens 

fuktsäkerhet. 

 Revideringar av konstruktioner, materialval och utföranden som kan påverka den framtida 

fuktsäkerheten. (Relationshandlingar) 

 Resultat från beräkningar. 

 Resultat från mätning och kontroller enligt fuktsäkerhetsplan. 

 Avvikelserapporter och redovisning av utförda åtgärder. 

 Kvalitetsdokument enligt BKRs branschregler för våtrum, MVK måleribranschens regler för 

våtrum, GVKs branschregler säkra våtrum och intyg om säker vatteninstallation. 

 Instruktioner för drift och underhåll relevanta för fuktsäkerheten t ex rensning av 

dagvattenbrunnar, ev. mjukfogningar som behöver översyn och underhåll mm. 

 Besiktningsprotokoll och utlåtanden som rör fuktsäkerhet. 

 Övrig dokumentation (ex. foton, protokoll från möten där fuktfrågor behandlats). 

3.5 ByggaF i förvaltningsskedet 

Information om vad ByggaF tillför gällande fuktsäkerhet i förvaltningsskedet. 

3.5.1 Genomgång med fastighetsorganisationen 

Tillsammans med byggherrens fuktsakkunnig och fuktsäkerhetsansvarig i produktion sker en 

genomgång av byggnaden med förvaltare samt driftansvarig. Genomgången uppvisar byggnadens 

fuktkritiska konstruktioner och vad som krävs för att säkerställa fuktsäkerheten. 

3.5.2 Fuktronder 

Ansvarig för att driftronder med fukt som aspekt utförs i driftskedet är fastighetsägaren. I drift- och 

skötselinstruktionerna framgår vilka kontroller som ska utföras. Det kan exempelvis vara kontroll av att 

brunnar och avvattningssystem inte är igensatta, kontroll av installationsschakt samt läckageindikering 

från schaktbottnar (3).  
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4. Metod 

Det finns en färdig metod för fuktsäkert byggande som kommer att användas vid arbetet, 

metoden heter ByggaF och är idag en branschstandard. Teori om fukt och metoden ByggaF 

kommer läsas samt skrivas först för att få en förståelse för hur viktigt fuktsäkerhetsarbetet är vid 

byggnationer. Det som ska studeras inhämtas från böcker och tillförlitliga internetsidor. En 

undersökning på en av NCCs byggarbetsplatser kommer sedan att ske för att se hur 

branschstandarden ByggaF efterföljs. Fuktsäkerhetsplanen kommer att granskas och jämföras 

med ByggaFs fuktsäkerhetsplansmall. Undersökningen kommer ske genom granskning av 

handlingar rörande fukt, rundvandring på byggarbetsplatsen samt frågor till berörda kommer 

ställas. 

En fuktrond kommer även att genomföras för att se hur fuktsäkerheten följs ute på 

byggarbetsplatsen. Fuktronden blir väldigt begränsad då det inte går att kontrollera alla moment 

eftersom byggnationen genomgår olika skeden och tiden för detta examensarbete är relativt 

kort. De punkter som inte går att kontrollera vid tillfället kommer att besvaras genom ett samtal 

med arbetsledare som beskriver hur de momenten utförts. 

En sammanställning av undersökningen kommer sedan utföras för att få en överblick av arbetet 

och för att lätt kunna se var eventuella brister finns. I slutsatsen kommer eventuella brister i 

fuktsäkerhetsarbetet att framställas och kommenteras.  
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5. Resultat 

Resultatet grundar sig i en genomförd undersökning på referensobjektet som sedan sammanställts och 

granskats. 

5.1 Undersökning av referensobjekt 

Undersökningen sammanställs i samma ordning och med samma rubriker som ByggaFs mall för 

fuktsäkerhetsplan för att lätt kunna se var eventuella brister finns. Punkterna är omformulerade till 

lämpliga frågor. 

5.1.1 Organisation 

Organisationen för fuktsäkerhetsarbetet undersöks för att se om fuktsäkerhetsansvariga och dylikt är 

utsedda samt för att få en klarare bild över referensbygget, se Tabell 3 för resultatet. 

Tabell 3. Resultat från undersökning av organisationen. 

Kontrollerad punkt Resultat Kommentar 

Vilken typ av entreprenadform 
används i projektet? 

Totalentreprenad NCC har ansvaret för allt 
fuktarbete och måste kräva 
kontroller samt handlingar från 
UE som utför arbete gällande fukt 
för att trygga fuktsäkerheten. 

Vem är byggherre? NCC Boende AB NCC bygger i egen regi. 

Vem är beställare? NCC Boende AB NCC bygger i egen regi. 

Har byggherre utsett 
fuktsakkunnig? 

Nej, fuktsakkunnig är inte utsedd. Det bör alltid utses en 
fuktsakkunnig men i mindre och 
okomplicerade projekt kan 
fuktsakkunnig uteslutas. 

Är fuktsäkerhetsansvarig i 
projektering utsedd? 

Nej, finns ingen officiellt utsedd 
fuktsäkerhetsansvarig i 
projekteringen. 
Projekteringsledaren har dock 
tagit på sig ansvaret för 
fuktsäkerheten. 

En fuktsäkerhetsansvarig i 
projektering bör utses för att göra 
fuktriskanalys och se till att 
fuktkraven uppfylls. 
Projekteringen ska dokumenteras 
och redovisas för byggherren. 

Är fuktsäkerhetsansvarig i 
produktion utsedd? 

Ja, fuktsäkerhetsansvarig i 
produktion är utsedd. 

Framgår av dokumentet 
miljöanalys 
projektberedning/produktion. 
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5.1.2 Genomgång av fuktaspekter inför upprättande av fuktsäkerhetsplanen 

För att kunna upprätta en fuktsäkerhetsplan för produktion krävs en genomgång av byggherrens krav 

gällande fukt och identifierade risker rörande fukt från projekteringen. Undersökningen gällande 

denna punkt ses i Tabell 4. 

Tabell 4. Resultat från undersökning av arbete inför upprättande av fuktsäkerhetsplan. 

Kontrollerad punkt Resultat Kommentar 

Har byggherrens krav på att 
fuktsäkerhet gåtts igenom med 
fuktsäkerhetsansvarig produktion 
uppfyllts? 

Ja, kraven är genomgångna. Kraven finns i Bilaga 1. 

Är identifierade fuktrisker från 
fuktsäkerhetsprojekteringen 
genomgångna? 

Ja, identifiering och 
dokumentering av kritiska 
moment har skett. 
Fuktsäkerhetsansvarig produktion 
har delgivits dessa. 

Finns dokumenterat i Bilaga 1. 

Har fuktsäkerhetsansvarig 
produktion gått igenom 
identifierade fuktrisker för 
produktionen och upprättat en 
fuktsäkerhetsplan? 

Ja, detta har fullföljts och en 
fuktsäkerhetsplan är upprättad 
enligt NCCs egen mall för detta. 

NCCs mall är delvis baserad på 
ByggaF vilket gör att likheter finns. 
När denna undersökning är klar 
kommer eventuella brister i NCCs 
fuktplan upptäckas. 

Är identifiering av behov av 
arbetsberedning för fukt gjort? 

Ja, se följande rubrik för 
detaljerad information om 
arbetsberedningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

5.1.3 Upprättande av arbetsberedningar 

Beredningarna ska minst innehålla dessa punkter om de förekommer och utöver de kan övriga 

identifierade fuktriskmoment läggas till. Alla beredningar ska dokumenteras. Resultatet redovisas i 

Tabell 5. 

Tabell 5. Resultat från undersökning av upprättande av arbetsberedningar. 

Kontrollerad 
punkt/arbetsberedning 

Resultat Kommentar 

Lufttäthet Ja, arbetsberedning har skett och 
dokumenterats. 

Till hjälp finns ByggaL. Lägenheter 
kommer att provtryckas senare 
för att kontrollera tätheten. 

Våtrum Ja, arbetsberedning har skett och 
dokumenterats. 

Till hjälp finns NCCs generella 
våtrumsanvisningar, BKR, GVK och 
Säker vatten. 

VVS-installationer UE Underentreprenör ansvarig. 

Takläggning UE Underentreprenör ansvarig. 

Dörr- och fönstermontage Nej, har inte skett. Samma yrkesarbetare har utfört 
dessa montage från och med 
etapp 1 av NCCs byggnation på 
Öbacka strand. Sker ingen 
arbetsberedning på etapp 4 då 
det inte känns nödvändigt 
eftersom husen är likartade. 

Prefabmontage Ja, arbestberedning har skett oh 
dokumenterats. 

Enda prefabmontage som skett är 
fläktrumsväggar och yttertak. 

Tätning av genomföringar 
klimatskal (utvändigt) 

UE Underentreprenör ansvarig. 

Materialhantering Nej, ingen dokumenterad 
arbetsberedning. 

Muntlig arbetsberedning har skett 
med mottagningsansvarig. 

Terrasser, balkonger Nej, har inte skett. Bedömdes inte nödvändigt för 
balkonger. 

Betonggjutning Ja, arbetsberedning har skett och 
dokumenterats. 

 

Avjämningsmassa Nej, ingen arbetsberedning har 
skett. 

Arbetsledare deltar vid aktivitet. 
Erfarenhet gör att de uteslutits. 

Vattentäta konstruktioner Nej, ingen arbetsberedning. Endast hissgrop. Erfarenhet och 
omfattning har gjort att det 
uteslutits. 
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5.1.4 Väderskydd och hantering/förvaring av byggnadsmaterial 

Material som transporteras och förvaras ska inte utsättas för uppfuktning eller nedsmutsning. Även vid 

uppförandet av byggnaden bör känsliga byggnadsdelar och material skyddas mot uppfuktning av 

nederbörd som då är den vanligaste fuktkällan. Tabell 6 redovisar resultatet från undersökningen. 

Tabell 6. Resultat från undersökning av väderskydd och byggnadsmaterial. 

Kontrollerad punkt Resultat Kommentar 

Finns beskrivning för hur 
byggnaden och montaget ska 
väderskyddas med hänsyn till 
byggfukt innan tätt hus? 

Nej, på grund av att väderskydd 
inte är ett beställarkrav. 
Fuktmätning kommer dock att ske 
innan inbyggnad. 

Väderskydd är bra då det hindrar 
nederbörd från att fukta upp 
material, vilket innebär att 
uttorkningstider kan bli längre då 
väderskydd inte använts. 

Ställs krav på 
materialleverantörerna angående 
fukt? 

Ja, gipsbuntar ska vara plastade 
vid leverans.  

Det mesta utav byggmaterialet 
levereras inplastat. 

Sker mottagningskontroll av 
material? 

Ja, materialet okulärbesiktigas. 
Ingen fuktmätning sker vid 
leverans.  

Material kommer för de mesta 
inplastat och en eventuell 
fuktskada syns oftast vid en 
okulärbesiktning. 

Finns krav på lagring av 
byggnadsmaterial? 

Ja, materialet ska skyddas från 
nederbörd och luftcirkulation ska 
kunna ske under presenning där 
material förvaras. 

På byggarbetsplatsen finns 
utrymme under tak där material 
kan förvaras, Figur 8. Materialet 
lagras även under presenning och 
direkt in i tät byggnad. När 
materialet lagras under 
presenning pallas det upp en bit 
från marken för att inte 
upptagning av fukt eller 
nedsmutsning sker från marken, 
Figur 7. 

      

 

 

Figur 7. Förvaring under presenning. Figur 8. Förvaring under tak. 
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5.1.5 Uttorkningsklimat 

Vid uttorkning av byggfukt från material är uttorkningsklimatet viktigt då tiden för uttorkning varierar 

mycket beroende på klimat. Uttorkningsklimatet kan säkerställas med åtgärder som tillförsel av värme 

och avfuktning, se resultat i Tabell 7. 

Tabell 7. Resultat från undersökning av uttorkningsklimat. 

Kontrollerad punkt Resultat Kommentar 

Provisoriskt byggklimat, hur 
åstadkommes det och vad är 
förväntat RF? 

Hetvattenaerotemprar som är 
inkopplade på fjärrvärmenätet 
står i trapphuset (kärnan av 
byggnaden) och blåser varmluft ut 
i lägenheterna via luftkanaler. 
Frånluftsfläktar monterade i 
fönsteröppningar drar ut den 
fuktiga luften från byggnaden. 
Förväntat RF i betongen är 85 %. 
Finns inget angivet värde för RF 
eller temperatur i luften. 

Se Figur 9 och Figur 10 nedan. 
Hetvattenaerotemprar och 
frånluftsfläktar körs igång när 
huset är tätt. 

Klimatmätning, hur övervakas RF 
och temperatur i luften? 

Ingen övervakning av RF och 
temperatur i luften. Sker endast 
kontroll av att fläktar och värmare 
fungerar korrekt. 

TorkaS har använts vid 
uttorkningsberäkningar. Eftersom 
inget krav ställts på 
uttorkningsklimatet gällande RF 
eller temperatur så är det inte 
nödvändigt att övervaka dem. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 9. Hetvattenaerotemper. Figur 10. Frånluftfläktar. 
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5.1.6 Betongkonstruktioner, avjämningsmassor 

Uttorkningsprocessen för betonggjutningar tar olika lång tid beroende på betongens vattencementtal 

(vct) och uttorkningsklimatet som råder. Processen bör beräknas för att tidplan ska kunna hållas. 

Avjämningsmassor ska också torkas ut innan ytskikt kan läggas. Se Tabell 8. 

Tabell 8. Resultat från undersökning av betongkonstruktioner och avjämningsmassor. 

Kontrollerad punkt Resultat Kommentar 

Utförs beräkningar av 
uttorkningsprocessen för 
betonggjutningar? 

Ja, TorkaS används. Krav från 
beställare att uttorkningen 
dimensioneras. 

 

Används avjämningsmassor? 
Vilken typ och uttorkningstid för 
det? 

Ja, Weber Floor 4150 Fine Flow 
avjämningsmassa med torktid på 
cirka 1 cm per vecka med 
avseende på skikttjocklek (8). 
Torktiden beror på temperatur 
och RF. 

Fuktmätning av betongen sker 
innan avjämningsmassor läggs för 
att se om betongen har rätt RF. 

Redovisas kritiskt RF för de ytskikt 
som kommer att användas? 

Ja, se Bilaga 1 för detaljerad 
information. 

 

Sker fuktmätning i betong och 
avjämningsmassor? Hur och i 
vilken omfattning? 

Ja, tendensmätning sker av 
auktoriserad kontrollant enligt 
krav från beställare. Mäts tills 
godkänt värde är uppnått och det 
sker på bottenplan, plan 3 och 
plan 6 i varje hus. 

 

HDF-bjälklag Ej relevant.  
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5.1.7 Inbyggnad av trä, gips, mineralull och andra fuktkänsliga material 

Innan inbyggnad av fuktkänsliga material sker är det viktigt att försäkra sig om att fuktkvoten inte är 

för hög i materialet. Med ett mätinstrument för fuktkvotsmätning kan fuktkvoten lätt tas reda på och 

inbyggand av fukt förhindras. Se Tabell 9 för resultat av undersökning. 

Tabell 9. Resultat från undersökning av inbyggnad av fuktkänsliga material. 

Kontrollerad punkt Resultat Kommentar 

Sker fuktkvotsmätning i trä? Hur 
och i vilken omfattning sker det? 

Ja, mätning sker i syllar i 
ytterväggar innan de byggs igen. 
Mätningar pågår tills fuktkvoten 
är mindre än 18 %, vilket är ett 
krav från beställaren. Ingen 
igenbyggnad sker förrän godkänt 
värde är uppnått. 

Mätinstrument Trotec T2000S har 
använts, se Figur 11 nedan. Se 
även Bilaga 2 för del av 
mätresultat och exempel på 
mätstrategi. 

Utförs fuktmätning av andra 
fuktkänsliga material? 

Nej, inga andra fuktmätningar 
görs. 

Inget krav på detta. Det är dock 
bra att kontrollera andra material 
också för att försäkra sig om att 
fukt inte byggs in. 

Sker kontroll av mikrobiologisk 
påväxt på organiska material? 

Ja, okulärbesiktning av material 
innan inbyggnad. Inget material 
får smutsas ner med jord/lera etc. 

 

 

 
Figur 11. Trotec mätinstrument. 
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5.1.8 Lufttäthet 

En förutsättning för att fuktkonvektion inte ska ske är att konstruktionen är lufttät. Vid små hål i det 

täta skiktet kommer luftströmmar att ske och går luftströmmen från varmt till kallt kan kondensation 

uppkomma. Se Tabell 10 för resultat. 

Tabell 10. Resultat från undersökning av lufttäthet. 

Kontrollerad punkt Resultat Kommentar 

Har genomgång av krav angående 
lufttäthet förekommit? 

Ja, arbetsberedning 
utfackningsväggar och 
provtryckning av lägenheter. 

Alla lägenheter provtrycks inte, 
ett antal stickprov görs. 

Är projekterade handlingar 
granskade? 

Ja, handlingar är granskade 
tillsammans med projektör. 

 

Är egenkontrollplan upprättad? Ja, egenkontrollplan är upprättad 
utan samråd med projektör. 

Egenkontrollplanen bör vara 
upprättad i samråd med projektör 
enligt ByggaF. 

5.1.9 Planering för åtgärder och hantering av avvikelser 

Planerad beredskap vid olika avvikelser redovisas nedan, se Tabell 11. Olika åtgärder utförs vid olika 

avvikelser och dokumentationen av den är viktig (3). 

Tabell 11. Resultat från undersökning av åtgärder vid avvikelser. 

Kontrollerad punkt/avvikelse Resultat Kommentar 

Avvikelse från fuktsäkerhetsplan. Ingen åtgärd enligt 
fuktsäkerhetsplanen. 

Vid en avvikelse från 
fuktsäkerhetsplanen bör en 
åtgärd finnas för att kunna 
hantera det. 

Mikrobiologisk påväxt på trä eller 
andra material. 

Utbyte av material sker när det 
gäller trä. Ingen angiven åtgärd 
vid andra material. Ingen 
dokumentation sker. 

Det bör läggas till att det gäller 
andra material än trä också. 

Förhöjd fuktkvot i trä mot 
godkänd nivå. 

Uttorkning sker tills godkända 
nivåer uppnås. Mäts och 
dokumenteras. 

 

Gips och träbaserat skivmaterial 
får fukttillstånd som överskrider 
det värde som angetts av 
tillverkare. 

Utbyte av angripet material. För att se om fukttillstånd 
överskrider tillverkarens värde 
måste mätning ske. Mätning sker 
inte i gips eller andra skivmaterial. 

Kritiskt fukttillstånd för 
ytskiktsbeläggning över-
/underskrids i luften. 

Avvakta tills tillåtet värde uppnås. 
Justera tidplan vid behov. 

Ingen mätning av luften sker. 

Betong/avjämningsmassor 
uppfyller inte kravet på kritisk 
relativ fuktighet. 

Avvakta tills tillåtet värde uppnås. 
Justera tidplan vid behov. Sätt in 
eventuelle åtgärder. Mäts och 
dokumenteras. 

 

Vattenskada uppstår genom 
läckage. 

Förebyggande åtgärd finns i form 
av att krav kan ställas på 
provtryckning med luft i 
ledningarna innan provtryckning 
med vatten sker. 
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5.1.10 Fuktronder och löpande redovisning till fuktsakkunnig 

Fuktronder ska utföras och dokumenteras med hjälp av fuktrondsprotokoll för att följa upp samt 

upptäcka eventuella felaktigheter i fuktsäkerhetsarbetet. Dokumentering innehållande bilder och 

noteringar av relevanta observationer är bra att bifoga i fuktrondsprotokollet. Fuktronder kan utföras 

av både fuktsäkerhetsansvarig produktion och byggherrens fuktsakkunnige. Tabell 12 visar resultatet. 

Tabell 12. Resultat från undersökning av fuktronder och redovisning till fuktsakkunnig. 

Kontrollerad punkt Resultat Kommentar 

Genomförs fuktronder? Hur ofta 
och vem är ansvarig?  

Nej, specifika fuktronder utförs 
inte. Skyddsrond sker varannan 
vecka där fuktrisker kan 
upptäckas. Fuktsäkerhetsansvarig 
produktion deltar vid 
skyddsronden. 

Specifika fuktronder ska ske enligt 
ByggaF. Fuktronderna kan ske 
med olika intensitet beroende på 
om byggnationen är i ett 
fuktkänsligt skede eller inte. 

Hur redovisas det löpande 
fuktsäkerhetsarbetet på 
arbetsplatsen till fuktsakkunnige? 

Beställaren har ingen 
fuktsakkunnig. Egenkontroller 
redovisas för beställare via 
protokoll. 

Ingen fuktrond sker vilket innebär 
att de inte finns några 
fuktrondsprotokoll att redovisa. 

 

5.1.11 Kontroller 

Kontroller utförs och dokumenteras enligt den upprättade fuktsäkerhetsplanen. Vem som är ansvarig 

för respektive kontroll redovisas samt resultatet. Fuktsäkerhetsansvarig produktion ansvarar för att 

kontrollerna genomförs. Se Tabell 13 för resultat. 

Tabell 13. Resultat från undersökning av kontroller. 

Kontrollerad punkt/kontroll Resultat Kommentar 

Fuktmätning i betong. Fuktmätningen utförs av 
auktoriserad kontrollant enligt 
krav från beställare och 
dokumenteras. 

Ramirent AB utför mätningen. 

Klimatmätning. Sker inte, är inte ett krav från 
beställare. 

 

Fuktkvotsmätning i trä. Arbetsledaren är ansvarig och det 
dokumenteras.  

Se Bilaga 2 för del av resultat. 

Fuktmätning i andra fuktkänsliga 
material. 

Sker inte, är inte heller ett krav 
från beställare. 

 

Tryck och täthetskontroll 
rörledningar. 

VS-entreprenör.  

Täthetsprovning 
terrassbjälklag/platta tak. 

Inte aktuellt vid denna 
byggnation. 

 

Kontroll av tätskikt, golvbrunnar, 
uppvik, genomföringar i våtrum. 

Arbetsledare kontrollerar detta.  
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5.1.12 Underlag för fuktsäkerhetsdokumentation produktion 

Dokumentation från fuktsäkerhetsarbetet samlas in av fuktsäkerhetsansvarig produktion och 

överlämnas till byggherrens fuktsakkunnige. Rubrik 3.4.10 Fuktsäkerhetsdokumentation innehåller 

mer specifik information om de dokument som ska samlas in, se Tabell 14 för resultat. 

Tabell 14. Resultat från undersökning av fuktsäkerhetsdokumentation. 

Kontrollerad punkt Resultat Kommentar 

Samlas dokumentation in gällande 
fuktsäkerhet? 

Ja. Den dokumentation som finns 
samlas in, till exempel resultat 
från mätningar, kontroller och 
fuktsäkerhetsplan. 

Viss dokumentation finns inte då 
en del moment inte är utförda lika 
som ByggaF. 

 

5.2 Genomförd fuktrond 

För att ytterligare kontrollera fuktarbetet och att fuktplanen följs har en fuktrond genomförts på 

referensobjektet. Fuktronden är utförd med ByggaFs mall för fuktrond och enligt ByggaF ska 

fuktronder ske på byggarbetsplatsen. På referensobjektet utförs inga specifika fuktronder utan det 

genomförs bara skyddsronder varannan vecka där fuktrelaterade risker kan upptäckas.  

Fuktronden utfördes tillsammans med en av arbetsledarna på referensobjektet. Alla punkter kunde 

inte besvaras eftersom byggnationen genomgår olika stadier och en del punkter är väldigt specifika. 

Resultatet av fuktronden visar att fuktplanen som är upprättad följs, vilket är positivt ur fuktsynpunkt. 

Endast en kort sammanställning tas upp här, se Bilaga 3 för att se hela protokollet från fuktronden. 

 Mottagningskontroll och förvaring av material sker enligt fuktplan. 

 Mätning av fukttillstånd i trä sker och protokoll från mätningar finns. 

 Hetvattenaerotemprar och frånluftfläktar var igång. 

 Plastfolie i ytterväggar kontrollerad och ser bra ut. 

 Rent och städat inne i byggnaderna vilket är bra för uttorkningen. 
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6. Diskussion 

Under arbetets gång har några funderingar samt diskussionsfrågor uppkommit, de behandlas i 

detta kapitel. 

6.1 ByggaF  

Språket som används i ByggaF är inte alltid akademiskt korrekt och konsekvent. När till exempel ord 

som ”man” används i meningar där det beskrivs ”hur man ska göra” när något ska utföras minskar 

trovärdigheten och kunnandet i dokumenten. Vid en del tillfällen är inte ByggaF konsekvent vid val av 

ord i beskrivningen. Exempelvis anges fuktkrav eller fuktsäkerhetskrav i ett stycke men blir ibland bara 

krav i ett annat stycke. Tydlighet är viktigt i dokument som ska användas till vägledning och förståelse. 

6.2 Resultat 

Tiden för detta arbete var relativt kort vilket medförde att en väldigt begränsad tid kunde 

spenderas ute på referensobjektet där undersökningen ägde rum. Resultatet av en fuktrond 

hade kunnat se väldigt olika ut från ena veckan till den andra då nytt material levereras och 

bygget går genom lika skeden. Med ett flertal utförda fuktronder med någon veckas mellanrum 

hade ett mera säkert resultat kunnat presenteras gällande hur fuktsäkerhetsplanen efterföljs. 

Tillfället då undersökningen ägde rum på byggarbetsplatsen påverkar också resultatet. Vid en 

undersökning av byggarbetsplatsen när den var i ett annat skede, till exempel då byggnaderna 

inte ännu var täta hade det eventuellt funnits något annat att anmärka på gällande fuktarbetet. 
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7. Slutsats 

Arbetets slutsats som framkommit efter genomfört och granskat resultat anges i nedanstående 

rubriker.  

7.1 Slutsats 

Slutsatsen av denna undersökning visar att fuktsäkerhetsarbetet som utförs på NCC är genomtänkt, 

det finns ändå några punkter som skulle kunna förbättras enligt ByggaF. 

1. Specifika fuktronder utfördes inte på referensobjektet. Fuktronder är en viktig del i 

fuktssäkerhetsarbetet och de ska genomföras enligt ByggaF för att kontrollera att det som är 

angivet i fuktsäkerhetsplanen följs. 

2. Arbetsberedning har inte genomförts och dokumenterats för alla punkter som borde vara med 

enligt ByggaF. Bristerna finns i materialhanteringen där endast en muntlig beredning skett och det 

brister även i vattentäta konstruktioner, montage av dörrar och fönster samt avjämning av golv 

där erfarenhet gjort att arbetsberedningen uteslutits helt. 

3. Fuktmätning i andra fuktkänsliga material än trä utförs inte. Både vid mottagning av material och 

innan inbyggnad rekommenderas det av ByggaF att fuktmätning ska ske för att säkerställa att 

fuktkvoten inte är för hög. 

4. Ingen åtgärd fanns angiven i fuktsäkerhetsplanen om avvikelse från fuktsäkerhetsplanen sker. En 

åtgärd vid avvikelse från fuktsäkerhetsplanen borde finnas med i planeringen för åtgärder och 

avvikelser enligt ByggaF. 

5. Enligt ByggaF ska fuktsäkerhetsansvarig i projekteringen utses. Även om det finns en som är 

ansvarig är personen inte officiellt utsedd och angiven i fuktsäkerhetsplanen. 

Arbetet är inriktat på produktionsskedet men eftersom NCC bygger i egen regi och har projekterat 

själv så tas det med som en förbättringsåtgärd. 

7.2 Fortsatt arbete 

Förslag på fortsatt arbete gällande ByggaF, NCCs fuktarbete och denna rapport skulle exempelvis 

kunna vara att upprätta en ny fuktsäkerhetsplan vid en byggnation eller att revidera NCCs egen mall 

för fuktsäkerhetsplan. 

Vid ett arbete med upprättandet av en ny fuktsäkerhetsplan åt NCC vid en byggnation används ByggaF 

som mall istället för NCCs egen mall för fuktsäkerhetsplan.  

Om NCCs mall för fuktsäkerhetsplan revideras så används ByggaF som utgångspunkt. Därefter ses 

NCCs egna metoder över och fyller på dokumentet där ByggaF inte uppfyller NCCs egna uppsatta krav.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Utvalda delar från fuktsäkerhetsplanen som var upprättad för referensbygget. 
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Bilaga 2 

Ett exempel på fuktkvotsmätning i syllar som är utfört på referensbygget. Några värden överstiger tillåtet värde på 18 % vilket medför att en ny mätning utförts en 

vecka senare med godkänt värde inringat. 

 



C 
 

Bilaga 3 

Protokoll från utförd fuktrond vid referensbygget. 

 Fuktrond nr 1 
Projekt nr: Projektnamn: Ort: 

5306290 Öbacka strand – etapp 4 Umeå 

Beställare: Fuktsäkerhetsansvarig produktion: Byggledare/kontrollansvarig PBL: 

NCC Boende AB Platschef 
 

Datum: Medverkande 

14/2 - 2014 Arbetsledare 

Utförd av: 

Thommy Eliasson 

Nr Kontrollpunkt Kommentar, avvikelse, förslag till åtgärd, 

hänvisning till dokument 

Bedömning 

Å
tg

är
d

 

kr
äv

s 

Fö
lj 

u
p

p
 

O
K

 

Ej
 r

el
ev

an
t 

1 Skydd av material och konstruktion 

1.1 Utförs mottagningskontroll för 

material och produkter enligt 

plan?  

     

1.2 Finns möjlighet till torr förvaring 

av material och produkter? 

Inne i tät byggnad.     

1.3 Lagras material och produkter 

skyddade från fukt, 

nedsmutsning och åverkan?  

Under presenning, under tak och inne i tät 

byggnad. 

    

1.4 Loggas klimat inne på 

byggarbetsplats? 

RF (%), temp (°C), ånghalt g/m³ 

     

1.5 Loggas klimat ute? 

RF (%), temp (°C), ånghalt g/m³ 

     

2 Läckage, nederbörd 

2.1 Har det förekommit 

vattenläckage eller stora 

mängder nederbörd? Ange var 

och i vilken omfattning. 

Markeras på planritning. 

     

2.2 Har vatten använts vid 

håltagning? Ange var och i vilken 

omfattning. 
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2.3 Finns och fungerar beredskap för 

att hantera ett läckage? 

     

2.4 Finns anordning för avledning av 

nederbörd från tak eller andra 

horisontella ytor? 

     

3 Fukt i material 

3.1 Finns det trä eller träbaserade 

material (monterat eller inte 

monterat) som har fuktats upp?  

Ange var och i vilken omfattning? 

Anges på ritning. 

Ja, har torkats ut. Det är dock en relativt lång tid 

sedan så det är svårt att beskriva i vilken 

omfattning och ange på ritning. 

    

3.2 Har mätning av fukttillstånd i trä 

eller träbaserade material 

utförts? Ange resultat, 

mätmetod samt vem som utfört 

mätningen. 

Arbetsledare utför stickkontroll i syllar. Resultat 

finns dokumenterat. 

    

3.3 Har gips fuktats upp? Ange var 

och i vilken omfattning. 

Endast utvändig gips som tål vatten.     

3.4 Lägsta uppmätta yttemperaturen  

på träbaserade material i °C 

Klimat RF% och temp °C ute och 

inne  

Finns i protokoll från mätning.     

3.5 Har andra fuktkänsliga material (t 

ex mineralull, asfaboard, andra 

skivor etc.) fuktats upp? Ange 

vilka material, var och i vilken 

omfattning. 

Inga mätningar har skett, endast okulärbesiktning 

enligt fuktplanen. Ingen synlig fukt har upptäckts. 

    

4 Uttorkning av betong 

4.1 Finns det stående vatten på 

bjälklag? 

Ange omfattning och varaktighet 

samt markeras på ritning. 

Stommen är tät.     

4.2  

 

 

Har tidplanen för gjutning, 

uttorkningsklimatet eller typ av 

betongkvalitet eller ytskikt 

ändrats utifrån de ursprungliga 

förutsättningarna? Ange hur 

detta påverkar uttorkningstiden. 

Gjutning utförd snabbare än tidplan vilket medfört 

längre tid att tillgå för uttorkning. 

    

4.3 Påskyndas uttorkningen? Ange 

metod och varaktighet. 

Ja. Hetvattenaerotemprar, frånluftfläktar och 

värmepåsläpp i radiatorerna, 
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4.4 Utförs mätning av RF i betong 

enligt plan?  

Ange metod, vem som utför 

mätningen och omfattning. 

Ja, Ramirent utför tendensmätning. Angivet i 

fuktplanen. 

    

4.5  Finns det mätresultat? Ange 

avvikande mätresultat, orsak, 

åtgärd. 

Ja, finns dokumenterat.     

5 Tekniska system 

5.1 Är öppna kanaler och don 

skyddstäckta? 

     

5.2 Har trycksatta ledningar 

provtyckts innan de byggts in? 

     

5 .3 Har det förekommit läckage från 

tekniska system? 

Ange typ av system och 

omfattning på läckaget. 

     

6 Renhet på ytor 

6.1 Finns smuts eller skräp på ytor?      

6.2 Har betongytor rengjorts innan 

de belagts med plastfolie, 

luftspaltbildande matta eller 

annat ytskikt? Ange metod och 

omfattning. 

Ytskikt är inte lagda ännu.     

7 Kontroll av utförandet vid fuktkritiska konstruktioner enligt fuktplan och fuktsäkerhetsprojekteringen 

7.1 Har fuktkritisk konstruktion 

kontrollerats vid det aktuella 

fuktrondstillfället? 

     

7.2 Har fuktkritisk konstruktion 

dokumenterats? 

     

8 Lufttäthet 

8.1 Har lufttäthetsåtgärder t ex 

överlapp, klämning vid skarvning 

plastfolie, tätning vid 

genomföringar, typ av plastfolie 

kontrollerats? 

     

9 Övrigt 

       

       


