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Bakgrund
Inom ramen för det övergripande projektet ”Fuktsäkerhet i byggprocessen”, som
huvudsakligen finansierades av SBUF och Formas BIC, utvecklades en metod som
säkerställer, dokumenterar och kommunicerar fuktsäkerheten i byggprocessen. Metoden
ByggaF, som är en förkortning av ”Bygga Fuktsäkert”, är ett hjälpmedel för alla aktörer
(byggherrar, arkitekter, tekniska konsulter, entreprenörer, materialleverantörer, förvaltare och
myndigheter) involverade i byggprocessen. Genom att använda metoden arbetar man
strukturerat med fuktfrågorna i ett byggprojekt och att säkerställer att ingen information
försvinner vid ”stafettväxlingarna” mellan de olika aktörerna i byggprocessen.
Metoden ”ByggaF- Metod för fuktsäker byggprocess” redovisades i FoU- Väst Rapport 0702
där metoden detaljerat redovisas liksom att erfarenheterna från pilotprojekt där metoden
testats redovisas. För att göra metoden allmänt känd ställde SBUF, Formas och Byggsektorns
Kretsloppsråd upp med medel för att ta fram en lättillgänglig handbok, informationsmaterial
avsedd att användas vid seminarier och informationsträffar och för genomförande av
seminarier över hela landet riktade till byggbranschens olika aktörer. Vidare skall metoden
göras känd genom artiklar i fackpress , deltagande i symposier, medverkan vid
företagsutbildningar o dyl.
Målgruppen för informationssatsningen har egentligen varit alla aktörer som medverkar i
byggprocessen men de som de som har påverkansmöjlighet tidigt i byggprocessen såsom
byggherrar, byggledare och arkitekter har varit viktiga nyckelpersoner att nå.
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Genomförande
Lanserings- och informationsprojektet bestod av sju delprojekt där SBUF och BYKR
finansierat delprojekt 1-5 och Formas delprojekten 6 och 7.

1. Inledande workshop
En workshop hölls den 21 mars 2008 på Lund Tekniska Högskola där informationsmaterialet
med tillhörande hjälpmedel redovisades och synpunkter inhämtades av 15 deltagare
representerande byggherrar, konsulter, konsulter, entreprenörer, myndigheter, bidragsgivare
och fuktspecialister. Ett flertal värdefulla sypunkter för det fortsatta arbetet kom fram vid
denna workshop.
2. Framtagning av en instruktiv handbok
För att få hjälp med att ta fram en lättillgänglig, instruktiv och tilltalande handbok anlitades
Eric Werner, Eric Werner tecknaren AB, som tillsammans med arbetsgruppen utarbetade
handboken. I denna beskrivs i steg, med ett antal faktarutor innehållande tekniska krav och
nödvändiga aktiviteter, vad som krävs av de olika aktörerna involverade i ett byggprojekt, för
att erhålla ett fuktsäkert byggande.
3. Framtagning av informationsmaterial om metoden
Med utgångspunkt från materialet i FoU- Västrapporten 0702 och handboken togs med hjälp
av Eric Werner fram en Power Point- presentation avsedd att användas vid seminarier och
informationsmöten. Avsikten är sedan att de som genomgått Fuktsakunnigutbilningen (vid SP
och LTH) resp. Byggherrekursen (vid SP) skall få Power Point- presentationen för att på så
sätt kunna hjälpa till att sprida information om ByggaF.
4. Genomförande av informationsinsatser runt om i landet
Med hjälp av Sveriges Byggindustriers regionala FoU-utskott har nio stycken seminarier
hållits runt om i landet från Malmö i söder till Luleå i norr. Där har kontaktnäten för de lokala
representanterna inom Sveriges Byggindustrier utnyttjats för att nå rätt målgrupper för
informationen. Vid seminarierna har handboken delats ut till deltagarna.
Därtill har Kristina Mjörnell använt informationsmaterialet vid ett antal ytterligare tillfällen,
vilket framgår av bilagan.
Informationsinsatserna har bidragit till att ByggaF håller på att etableras som en vedertagen
metod att använda. Metoden förespråkas av många aktörer som BI, SP, Fuktcentrum,
Kretsloppsrådet, BIC, Miljöstyrningsrådet, Byggherrarna, Göteborgs kommun m.fl. Googlar
man på ByggaF får man idag närmare 1000 träffar.
5. Uppdatering av materialet på hemsidan
Alla hjälpmedel till metoden ByggaF såsom checklistor, beskrivningar, blanketter o dyl finns
att hämta på Fuktcentrums hemsida www.fuktcentrum.lth.se. En länk dit rekommenderas från
SBUF:s hemsida.
Informationsskriften kan i tryckt form beställas från Svensk Byggtjänst, Byggcentrum och
Sveriges Byggindustrier.

6. Framtagning av utbildningsmaterialför metoden och hjälpmedlen
Ett utbildningsmaterial anpassat till en tvådagarsutbildning tas fram.
7. Genomförande av testutbildning
Några testutbildningar, finansierade genom kursavgifter har genomförts.

Erfarenheter från informationsmötena
Responsen från deltagarna vid informationsmötena har i allmänhet varit mycket positiv och
många har sagt att de har för avsikt att använda metoden vid egna byggprojekt.
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