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1 Branschstandard ByggaF – metod för fuktsäker 
byggprocess 

Branschstandarden ByggaF är en metod som säkerställer, dokumenterar och kommunicerar fuktsäkerheten 
i hela byggprocessen, från planering till förvaltning. Metoden innehåller rutiner och hjälpmedel för alla 
aktörer från byggherre, arkitekter och övriga konsulter, materialleverantörer, entreprenörer till 
driftspersonal och förvaltare. 
 

1.1 Bakgrund 

Fuktskador som drabbar våra hus är ett stort problem. Trots dagens moderna byggteknik är trenden inte 
vikande vad gäller dessa typer av skador. Fuktskador orsakar inte sällan en försämring av inomhusmiljön 
vilket i sin tur kan påverka människors hälsa negativt. För husägare medför fuktproblem ofta även stora 
oförutsägbara kostnader. Orsaken till att fuktskador uppstår i byggnader beror på en rad olika saker. Det 
kan handla om en oklar ansvarsfördelning, otydliga krav, brister i uppföljning, orealistiska tidsplaner, 
otydlig kommunikation mellan skedena, bristande kompetens, bristande rutiner för fuktsäkerhet men det 
kan också bero på att många olika och ofta nya typer av konstruktioner, material och komponenter 
används där materialen riskerar att brytas ner i närvaro av fukt, med emissioner, mikrobiell påväxt och 
beständighetsproblem som följd. Det är därför ytterst viktigt att utforma fuktsäkra konstruktioner 
bestående av material som tål den fuktbelastning som konstruktionen förväntas utsättas för under dess 
livslängd samt att säkerställa en lämplig miljö för byggnaden såväl under byggskedet som under 
driftsskedet. Krav på fuktsäkerhet kan i många fall komma i konflikt med andra krav såsom tillgänglighet, 
arkitektoniska och gestaltningsmässiga krav och energikrav och sådana konflikter måste hanteras och 
lösas genom hela byggprocessen. 
 

1.2 Syfte 

Syftet med ByggaF är att lyfta fram fuktfrågorna tidigt i nybyggnads-, ombyggnads- och renoverings-
projekt och på ett strukturerat sätt dokumentera de aktiviteter och åtgärder som krävs och utförs för att 
säkerställa en fuktsäker byggnad. Genom att formulera och ställa fuktkrav och krav på aktiviteter kan 
dessa arbetas in i programhandlingar, systemhandlingar, bygghandlingar och kontrollplaner etc. Det gör 
att viktiga system- och materialval samt produktionsmetoder som kommer att påverka byggnadens 
fuktsäkerhet kan göras redan från början. 
 

1.3 Avsiktsförklaring 

Avsikten med branschstandarden är att beskriva ett standardiserat sätt att arbeta med fuktsäkerhet i 
byggprocessen baserat på den redan framtagna metoden ByggaF. Framtagandet av branschstandarden är 
finansierat av SBUF, deltagande företag och organisationer. 
 
Ett antal personer från olika företag, institut, högskolor, branschorganisationer, konsulter och myndigheter 
har varit med och tagit fram branschstandarden. Dessa är: PEAB, NCC, Skanska, JM, SydArk Konstruera 
AB, Akademiska Hus, Polygon Sverige AB, FuktCom, SP, IVL, LTH, CTH, Sveriges Byggindustrier, 
FoU-Väst, Säker Vatten AB, Boverket och Byggherrarna. Branschstandarden förvaltas av Fuktcentrum.  
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2  Termer och definitioner 

För tillämpning av detta dokument gäller de termer och definitioner som anges i gällande BBR i tillägg till 
det som följer nedan. 
 
I dokumentet finns även anmärkningar (ANM) till vissa termer och definitioner. 
 

2.1 Fuktsäkerhet 

Sannolikheten för att fukttillståndet avviker från intervallet mellan det lägsta tillåtna och det högsta tillåtna 
fukttillståndet bedöms som acceptabel. 
 

2.2 Kritiskt fukttillstånd 

Fukttillstånd vid vilket ett materials avsedda egenskaper och funktion inte uppfylls.  
För mikrobiell påverkan är fukttillståndet kritiskt då tillväxt sker. 
 
Faktorer med betydelse för den biologiska tillväxten, t ex temperatur och varaktighet samt deras 
samverkan kan ingå i bestämningen av det kritiska fukttillståndet. 
 
ANM: Kritiskt fukttillstånd kan vara ett intervall som omfattar variation i gränstillståndet och osäkerhet i 
bestämningen av det. 
 
 

 
Figur 1 Illustration av begreppen rörande tillåtna och acceptabla fukttillstånd. 
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2.3 Säkerhetsmarginal 

Osäkerhet i beräkningsmodell, ingångsparametrar (t ex materialdata) eller mätmetoder. 
 

2.4 Högsta tillåtet fukttillstånd 

Högsta kritiska fukttillståndet minskat med en säkerhetsmarginal. 
 
Enligt BBR: Vid bestämning av högsta tillåtna fukttillstånd ska kritiska fukttillstånd användas varvid 
hänsyn tas till osäkerhet i beräkningsmodell, ingångsparametrar (t ex materialdata och klimatdata) eller 
mätmetoder. 
 
För material och materialytor, där mögel och bakterier kan växa, ska väl undersökta och dokumenterade 
kritiska fukttillstånd användas. Vid bestämning av ett materials kritiska fukttillstånd ska hänsyn tas till 
eventuell nedsmutsning av materialet. Om det kritiska fukttillståndet för ett material inte är väl undersökt 
och dokumenterat ska en relativ fuktighet (RF) på 75 % användas som kritiskt fukttillstånd. 
 

2.5 Lägsta tillåtet fukttillstånd 

Lägsta kritiska fukttillståndet ökat med en säkerhetsmarginal. 
 
ANM: Ett material kan få en oacceptabel krympning till följd av att lägsta kritiska fukttillståndet underskrids.  
 

2.6 Tillåtet fukttillstånd 

Fukttillståndet mellan det lägsta tillåtna och det högsta tillåtna fukttillståndet. Ibland är tillåtet fukttillstånd 
begränsat ytterligare av ett maximalt fuktintervall mellan högsta och lägsta tillåtna fukttillståndet. 
 

2.7 Fuktkänsliga konstruktioner 

Konstruktion eller byggnadsdel med hög sannolikhet att tillåtet fukttillstånd inte uppfylls och 
konsekvensen vid skada är betydande. 
 

2.8 Fuktkälla 

Vatten i olika faser. 
 
ANM: Fuktkälla kan vara exempelvis regn, snö, is, smältvatten, kondensvatten, luftfukt, vattenånga i luften, byggfukt, 
överskottsfukt i material härrörande från tillverkningen eller byggtiden, vatten i och på marken eller läckage från 
installationer. 
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2.9 Fuktbelastning 

Den mängd vatten i olika faser som belastar en yta eller en byggnadsdel. 
 
Enstaka fuktbelastning kan exempelvis vara läckage från vattenbärande installationer, vatten som används 
vid håltagning i betong, översvämning p.g.a. stopp i avlopp etc.  
 

2.10 Aktörer 

2.10.1 Fuktsakkunnig 

Person som har särskild kompetens och erfarenhet inom fuktsäkerhet och representerar byggherren.  
 
ANM: Diplomerad Fuktsakkunnig enligt FuktCentrums metod för Fuktsäkerhet i Byggprocessen 
FuktCentrum har utvecklat och administrerar en utbildning för fuktsakkunniga. Diplomerad Fuktsakkunnig är ett 
initiativ som stöds av FuktCentrum vid LTH, Lunds Tekniska Högskola, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 
Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer samt Byggherrarna och Fastighetsägarna. 
 
2.10.2 Sakkunnig fukt 

Se fuktsakkunnig 
 
2.10.3 Projektörer 

Aktörer som väljer, formger, ritar och konstruerar material, byggnadsdelar eller installationer som 
påverkar byggnadens fuktsäkerhet.  
 
ANM: Med projektörer avses arkitekt, konstruktör, VVS-projektör m fl. 
 
2.10.4 Entreprenörer 

Aktörer som producerar, monterar material, byggnadsdelar eller installationer som påverkar byggnadens 
fuktsäkerhet.  
 
2.10.5 Leverantörer 

Aktörer som tillverkar och levererar material, byggnadsdelar eller installationer som påverkar byggnadens 
fuktsäkerhet. 
 
2.10.6 Fuktsäkerhetsansvarig projektering 

Person hos respektive projektör som är ansvarig för att fuktsäkerhetsprojekteringen utförs och 
dokumenteras. 
 
2.10.7 Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering 

Person som i stora omfattande projekt kan utses för att samordna fuktsäkerhetsprojekteringen. 
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2.10.8 Fuktsäkerhetsansvarig produktion 

Person som är ansvarig för fuktsäkerhetsarbetet hos respektive leverantör eller entreprenör. 
 
2.10.9 Samordnande fuktsäkerhetsansvarig produktion 

Person som i stora omfattande projekt kan utses för att samordna fuktsäkerhetsarbetet i produktionen. 
ANM: Kan vara den fuktsäkerhetsansvarige hos huvudentreprenören. 
 

2.11 Dokument 

2.11.1 Fuktsäkerhetsprogram 

Styrande dokument, eller del av andra styrande dokument, upprättat av byggherren som beskriver 
byggherrens krav på fuktsäkerhet.  
 
ANM: Fuktsäkerhetsprogram upprättas före projekteringen.  
 
ANM: Byggherrens krav kan vara både tekniska krav och krav på hur arbetet med fuktsäkerhet ska bedrivas och 
dokumenteras i projektering, produktion och förvaltning. 
 
ANM: Hela eller delar av fuktsäkerhetsprogrammet kan ingå i andra styrande dokument såsom miljöprogram, 
verksamhetsprogram, tekniska beskrivningar, etc.  
 
2.11.2 Fuktsäkerhetsbeskrivning 

Beskriver projektets förutsättningar ur fuktsynpunkt samt objektsspecifika krav på hur fuktsäkerhet i 
detaljprojektering, produktion och förvaltning ska säkerställas. 
 
ANM: I en utförandeentreprenad ska dokumentet upprättas av byggherrens fuktsakkunnig. I en totalentreprenad kan 
dokumentet upprättas av totalentreprenören som en beskrivning av hur de kommer att arbeta med fuktsäkerheten.  
 
ANM: Fuktsäkerhetsprogram upprättas före detaljprojekteringen. 
 
2.11.3 Resultat från fuktsäkerhetsprojektering 

Beskrivning av konstruktionsutformning i handlingar, resultat från beräkningar, dokumentation av 
verifieringar och kontroller. 
 
2.11.4 Fuktsäkerhetsplan 

Styrande dokument, upprättas av Fuktsäkerhetsansvarig produktion, som beskriver aktiviteter och 
kontroller som ska utföras i utförandeskedet för att uppfylla krav i fuktsäkerhetsprogrammet och 
fuktsäkerhetsbeskrivningen. 
 
ANM: Fuktsäkerhetsplanen kan ingå i andra kontrollplaner. 
 
ANM: Fuktsäkerhetsplan kan även benämnas fuktplan. 
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2.11.5 Fuktsäkerhetsdokumentation 

Redovisande dokumentation som omfattar projektets samlade fuktsäkerhetsarbete. 
 
ANM: Fuktsäkerhetsdokumentationen kan ingå i annan dokumentation. 
 

2.12 Aktiviteter 

2.12.1 Fuktsäkerhetsprojektering 

Systematiska åtgärder i projekteringsskedet samt de villkor som gäller för produktions- och 
förvaltningsskedet som syftar till att säkerställa att tillåtet fukttillstånd uppfylls under byggnadens 
livslängd.  
 
ANM: Systematiska åtgärder kan vara riskanalys, bedömning, beräkning och provning som dokumenteras. 
 
ANM: Vissa byggnadsdelar har kortare livslängd än byggnaden. 
 
ANM: Fuktsäkerhetsprojektering ska utföras av projektörer.  
 
2.12.2 Fuktriskinventering  

Inventering av fuktrisker i konstruktioner och detaljer. 
 
ANM: Kan baseras på erfarenheter av konstruktions- och detaljlösningar. 
 
2.12.3 Fuktgranskning  

Granskning av handlingar med avseende på fuktsäkerhet. 
 
ANM: En fuktgranskning bör innehålla en analys av sannolikheten att högsta tillåtna fukttillståndet överskrids samt 
konsekvensen av detta. 
 
ANM: Ska utföras av fuktsäkerhetsansvarig projektör (egenkontroll). 
 
ANM: Kan utföras av fuktsakkunnig eller av tredje part (extern kontroll) på handlingar (beskrivningar, ritningar etc) 
som tillhandahålls.   
 
2.12.4 Fuktrond 

Inspektion på byggarbetsplatsen med syfte att kontrollera att arbetet utförs enligt fuktsäkerhetsplanen. 
 
ANM: Fuktronden kan utföras i samband med andra ronder under utförandeskedet exempelvis miljörond. 
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2.12.5 Fuktsäkerhetsåtgärder produktion 

Aktiviteter som säkerställer att material och konstruktioner inte utsätts för fukttillstånd som avviker från 
det tillåtna fukttillståndet. 
 
ANM: Ex. på fuktsäkerhetsåtgärder under byggskedet kan vara fuktsäker materialhantering, väderskydd och 
intäckning, uttorkningsklimat, byggvärme, avfuktning, fuktronder, fuktmätning, vattendammsugning etc.  
 
2.12.6 Fuktkontroll 

Inspektion, mätning eller analys med avseende på fukt. 
ANM: Exempel på fuktkontroll kan vara: 

• Mottagningskontroll: Inspektion, mätning eller analys med avseende på fukt av byggvara eller material vid 
ankomst till byggplats. 

• Fuktmätning: Att med vald metod bestämma en storhet hos ett material som direkt eller indirekt är relaterat 
till materialets fukttillstånd. 
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3 Beskrivning av metoden 

3.1 Övergripande beskrivning 

Branschstandarden ByggaF omfattar en metod som säkerställer, dokumenterar och kommunicerar 
fuktsäkerheten i hela byggprocessen, från planering till drift och förvaltning. Metoden innebär ett 
arbetssätt för att uppfylla samhällets krav och byggherrens krav på fuktsäkerhet. 
 

 
Figur 2 Övergripande bild av metoden ByggaF. 

Under varje rubrik i standarden finns text som är ”ska-krav” som måste uppfyllas. Dessutom finns 
vägledningstext som kan förtydliga, förklara eller ge exempel på vad ska-kravet innebär. Vägledningen 
kan även innehålla råd. 
 

3.2 Lagstiftning, byggregler, branschregler och monteringsanvisningar 

I Plan och Bygglagen (PBL) finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. 
Bestämmelserna syftar till att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö. I PBL regleras plangenomförandet och 
bygglovsprocessen och de väsentliga egenskapskraven anges. Ett krav är skydd med hänsyn till hygien, 
hälsa och miljö.  
I Plan och byggförordningen (PBF) finns mer detaljerade bestämmelser än i PBL För egenskapskravet på 
ett byggnadsverk om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö anges i PBF att ett byggnadsverk ska 
var projekterat och utfört på sådant sätt att fukt i delar av byggnadsverket eller på dess ytor inte medför 
oacceptabel risk för hygien eller hälsa. (PBF 3 kap.9§).  
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Boverkets byggregler (Boverkets författningssamling BFS) innehåller föreskrifter och allmänna råd för de 
tekniska egenskapskraven i PBF. Föreskrifterna anger samhällets minimikrav på byggnader och de är 
huvudsakligen formulerade som funktionskrav. I anslutning till föreskrifterna så finns allmänna råd. Dessa 
är nivåsättande för att föreskriften ska vara uppfylld. Genom att följa de allmänna råden så kan man 
uppfylla föreskriften. Väljer man att inte följa ett allmänt råd så ska det alternativa utförandet vara minst 
lika bra som utförandet i det allmänna rådet. Boverkets regelsamling (BBR) omfattar 
författningssamlingen och en läsanvisning. 
 
Samhällets minimikrav på en byggnads fuktsäkerhet finns i Boverkets byggregler, avsnitt 6:5 för 
nybyggnad och 6:95 för ändring av byggnad.  
 
Branschregler, exempel Säker Vatteninstallation, är utföranderegler som uppfyller kraven i BBR och är 
branschens erfarenhet på bra utförande. Utförande enligt branschregler är att betrakta som fackmässigt 
utförande. Försäkringsbolagen ställer krav på utförande enligt branschregler för att försäkringen ska gälla 
fullt ut. Idag finns branschregler för VVS-installationer, Säker Vatteninstallation och för tätskikt BBV, 
GVK och MVK. 
 
Från den 1:e juli 2013 ska byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard vara CE märkta och 
ha en prestandadeklaration. Byggprodukttillverkarna ska ange vilka egenskaper deras produkter har och 
hur de ska användas och monteras för att uppfylla den funktion som leverantören anger att produkten har. 
En CE märkning är en tillförlitlig redovisning av vissa prestanda så att olika fabrikat kan jämföras. Med 
hjälp av de uppgifterna får man avgöra om produkten är lämplig för avsedd användning. Den innehåller 
inget godkännande och är inte ett mått på produktens kvalitet.  
 
 

3.3 Byggherren är ansvarig 

Byggherren är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, ombyggnads-, 
renoverings-, rivnings-, eller markarbeten. Byggherren ska se till att detta genomförs i enlighet med de 
krav som gäller för åtgärden enligt Plan och Bygglagen (PBL), eller föreskrifter eller beslut som 
meddelats med stöd av lagen. Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig ska byggherren se till att den 
kontrolleras enligt den kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet. (10 kap.5 §). 
Föreskrifter finns i bland annat Boverkets byggregler som ställer samhällets minimikrav på byggnaden.   
 
För att byggnaden ska bli rätt projekterad och utförd så bör byggherren anlita lämplig kompetens för de 
olika arbetsuppgifterna. I många fall anlitar byggherren en projektledare som sin förlängda arm i 
byggprocessen. Byggherren har dock fortfarande kvar ansvaret för att lagar och regler följs. 
 
Byggherren har inte alltid tillräcklig kunskap eller tid för att driva och följa upp fuktsäkerhetsarbetet i 
projektet. Det kan då vara till stor hjälp för byggherren att anlita en person som är sakkunnig inom 
fuktsäkerhet, en fuktsakkunnig. Den fuktsakkunnige kan hjälpa byggherren att ställa krav på fuktsäkerhet 
och att följa upp att kraven uppfylls. 
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3.4 Organisation för fuktsäkerhetsarbetet 

Det praktiska fuktsäkerhetsarbetet utförs däremot av alla berörda aktörer, projektörer, entreprenörer och 
leverantörer.  

 
Figur 3 Exempel på organisering av ansvar för fuktsäkerhetsarbetet. Varje aktör utser en fuktsäkerhetsansvarig 

(FSA) vars namn (NN) anges i organisationsschemat. 

Fördelning av ansvar för olika aktiviteter i olika skeden kan variera med olika entreprenadformer. 
Beroende på upphandlingsform kan ansvarsgränsen förflyttas mellan systemprojektering, 
detaljprojektering och produktion. I kontraktsformer där entreprenören även har rollen som projektör ska 
entreprenören även ta ansvar för det som i detta dokument benämns projektörernas aktiviteter och ansvar. 
I totalentreprenader ligger ansvaret för att löpande följa upp fuktsäkerhetsarbetet hos en samordnande 
fuktsäkerhetsansvarig produktion. Byggherren upprättar vanligtvis fuktsäkerhetsbeskrivningen men i 
totalentreprenad så kan byggherren vilja överlåta allt ansvar på entreprenören. I dessa fall så kan 
totalentreprenören utföra fuktsäkerhetsbeskrivningen på uppdrag av byggherren. Informationen i 
fuktsäkerhetsbeskrivningen kan även återfinnas i andra dokument. 
 

4 Fuktsäkerhet i programskedet 

4.1 Utse fuktsakkunnig 

Byggherren ska utse en fuktsakkunnig. 
 

Vägledning: Fuktsakkunnig kan vara en person som är diplomerad eller certifierad fuktsakkunnig eller har motsvarande 
kompetens och erfarenhet. Undantag kan göras om projekten är mindre omfattande och mindre komplexa. 

 

4.2 Tidig fuktriskinventering 

Byggherren ska ansvara för att en tidig fuktriskinventering utförs. 
 

Vägledning: Fuktsakkunnig tillsammans med projektörer identifierar och analyserar ur fuktsynpunkt kritiska 
förutsättningar. Förslagsvis användas checklistor för att göra fuktriskidentifiering i tidiga skeden. 

Byggherre

NN

Projekterings-

ledare
FSA NN

Arkitekt

FSA NN

Konstruktör

FSA NN

VVS

FSA NN

EL

FSA NN

Produktions-

ledare 
FSA NN

Entreprenör 1

FSA NN

Entreprenör 2

FSA NN

UE 1

FSA NN

UE2

FSA NN

Leverantör 1

FSA NN

Leverantör 2

FSA NN

Drift och 

förvaltning
FSA NN

Kontroll-

ansvarig 
NN

Fuktsak-

kunnig
NN



  

 

 
 

Branschstandard - ByggaF 15 (24) 
Version 2013-05-08 

4.3 Besluta om byggherrens fuktsäkerhetskrav 

Byggherren ska besluta om vilka fuktsäkerhetskrav som ska ställas i projektet. Fuktsäkerhetskraven ska gå 
att verifiera och följa upp. Kraven ska omfatta både tekniska krav och krav på aktiviteter och kompetens. 
Fuktsäkerhetskraven ska dokumenteras i ett fuktsäkerhetsprogram, fuktsäkerhetsbeskrivningen eller i 
andra handlingar. 
 

Vägledning: Exempel på tekniska krav kan vara högsta tillåtna fukttillstånd för olika material vid montage och 
inbyggnad, krav på att mätningar ska utföras med en viss mätmetod och viss frekvens, krav på att material och 
konstruktioner ska skyddas mot uppfuktning etc. Krav på ett visst konstruktionsutförande kan förekomma i vissa fall. Krav 
på att materialskikt och lösningar är verifierade och utvärderade med skarvar, anslutningar vid genomföringar och mot 
byggdetaljer. 
 
Byggherren bör även ställa krav på att kompetens hos den personal som arbetar i projektet. Ett krav kan t ex vara att 
projektets fuktsäkerhetsansvariga har en viss fuktkompetens och att alla projektdeltagare har genomgått en 
fuktutbildning. 
 
Byggherren bör också ställa krav på att vissa aktiviteter genomförs. Det kan till exempel handla om att de olika aktörerna 
ska delta på informationsmötet om fuktsäkerhet, regelbundna fuktmöten, att man ska genomföra fuktronder och att man 
ska följa vissa rutiner för att dokumentera fuktsäkerhetsarbetet. Det är viktigt att kraven formuleras så att de går att följa 
upp samt att det är tydligt vem som är ansvarig för att kravet uppfylls samt vilka konsekvenserna blir och vilka åtgärder 
som ska vidtas om kravet inte uppfylls. 
 
Byggherren kan ställa krav på att konstruktioner, skikt och lösningar bör helst vara provade och utvärderade. Om 
projektörer tar fram lösningar och utför beräkningar, materialleverantörer deklarerar bestyrkta materialegenskaper och 
entreprenörer säkerställer korrekt utförande utifrån projekteringshandlingar, så är det ändå inte självklart att 
slutresultatet blir bra så länge inte konstruktionen eller lösningen har den rätta förutsättningen, alltså har provats och 
utvärderats som ett system. Produktsystem eller byggsystem bör monteras av utbildade montörer för att åstadkomma 
förväntat resultat. 
 

 

4.4 Besluta om åtgärder vid avvikelser 

Byggherren ska beskriva hur avvikelser ska hanteras och vilka åtgärder som ska göras om avvikelser 
uppstår. Åtgärden ska uppfylla byggherrens och samhällets krav. 
 

Vägledning: Avvikelser från fuktsäkerhetskraven bör hanteras enligt samma rutiner som andra avvikelser och 
dokumenteras i avvikelserapporter. I avvikelserapporten ska det finnas förslag på åtgärder och hur de ska följas upp. 

 

4.5 Besluta om rutiner för uppföljning 

Byggherren ska beskriva de metoder som ska användas i projektet för att följa upp att kraven uppfyllts. 
 

Vägledning: Byggherren specificerar till exempel på vilka möten som aktörerna ska delta samt när och hur man ska gå 
igenom vad som har utförts samt i vilken form resultatet ska dokumenteras. Exempel på aktiviteter kan vara: 

• Byggherrens krav på fuktsäkerhet presenteras på ett startmöte för projektörer.  
• Fukt är en punkt på dagordningen på projekteringsmöten. 
• Projektörerna dokumenterar fuktsäkerhetsprojekteringen och överlämnar till byggherren. 
• Byggherrens krav på fuktsäkerhet presenteras på ett startmöte för entreprenörer och leverantörer. 

Projektörerna presenterar vid detta möte resultatet från fuktsäkerhetsprojekteringen. 
• Fukt är en punkt på dagordningen på byggmöten. 
• Fuktsäkerhetsansvarig produktion genomför och dokumenterar fuktronder på byggplatsen.  
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• Fuktsakkunnig genomför egna fuktronder eller tillsammans med fuktsäkerhetsansvarig produktion. 
• Entreprenören samlar in underlag från sitt arbete samt från underentreprenörer och leverantörer och 

överlämnar det till byggherren eller till fuktsakkunnig. 
• Fuktsakkunnig sammanställer fuktsäkerhetsdokumentationen. 
• Fuktsakkunnig och entreprenören presenterar fuktsäkerhetsdokumentationen för förvaltningsorganisationen. 

 
 

4.6 Formulera fuktkrav och krav på aktiviteter i kontraktshandlingar 

Byggherrens krav på fuktsäkerhet ska åberopas i de kontraktshandlingar som berör fuktsäkerhet. 
Fuktsäkerhetsprogrammet, eller dylikt, ska innehålla krav på att ByggaF ska följas. 
 

Vägledning: Byggherrens krav på fuktsäkerhet kan formuleras i fuktsäkerhetsprogram eller återfinnas i andra dokument. 
Fuktsäkerhetsprogrammet kan innehålla:  

• Byggherrens krav på fuktsäkerhet, dock lägst samhällets krav på fuktsäkerhet med hänvisning till regelverk.  
• Projektets förutsättningar ur fuktsynpunkt, t ex hur byggnaden ska användas. 
• Krav på rutiner för hur fuktsäkerhetsarbetet ska genomföras och dokumenteras i projektet.  
• Krav på rutiner för hur fuktsäkerhetsarbetet i förvaltningsskedet ska genomföras och dokumenteras  
• Krav på rutiner för uppföljning och verifiering av fuktsäkerhetsarbetet genom hela processen. 

 

5 Fuktsäkerhet i projekteringsskedet 

5.1 Systemhandling 

5.1.1 Information till projektörer om byggherrens fuktsäkerhetskrav och metoder för 
uppföljning 

Fuktsakkunnig ska informera projektörerna om fuktsäkerhetskraven och de metoder som kommer att 
användas för uppföljning av att kraven uppfylls. 
 

Vägledning: I samband med informationen om byggherrens krav är det lämpligt att berätta om varför man ställt kraven 
och vad konsekvensen blir om kraven inte uppfylls. Det kan också vara lämpligt att kombinera informationen med en 
allmän utbildning i fuktsäkerhet för att aktörerna ska få en gemensam kunskapsgrund. Det är även lämpligt att 
byggherren vid detta tillfälle berättar allmänt om projektet och projektets mål och krav och hur det ska genomföras för att 
aktörerna ska se helheten i projektet. Syftet är att skapa en gemensam målbild och få alla aktörer att arbeta mot det 
gemensamma målet. 

 
5.1.2 Utse fuktsäkerhetsansvarig projektering 

Varje aktör som väljer, formger, ritar och konstruerar material, byggnadsdelar eller installationer som 
påverkar byggnadens fuktsäkerhet ska utse en person som är ansvarig för att utföra fuktriskanalys och 
kontroll av att systemvalen uppfyller fuktsäkerhetskraven samt att detta dokumenteras och redovisas för 
fuktsakkunnig och byggherren. 
 
5.1.3 Presentera rutin för fuktsäkerhetsprojektering 

Varje aktör som väljer, formger, ritar och konstruerar material, byggnadsdelar eller installationer som 
påverkar byggnadens fuktsäkerhet ska presentera en rutin för hur de ska utföra fuktriskanalys och kontroll 
av att systemvalen uppfyller fuktsäkerhetskraven samt hur detta ska dokumenteras. 
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5.1.4 Fuktsäkerhetsprojektering 

Varje aktör som väljer, formger, ritar och konstruerar material, byggnadsdelar eller installationer som 
påverkar byggnadens fuktsäkerhet ska följa rutinen för fuktsäkerhetsprojektering. Se rutin för 
fuktsäkerhetsprojektering under avsnitt 5.3.3 nedan. 
 
5.1.5 Fuktriskanalys 

Projekteringsgruppen ska gemensamt utföra och dokumentera en fuktriskanalys. Projekteringsledaren är 
ansvarig för samordning av fuktriskanalysen. Ny fuktriskanalys ska utföras om förutsättningar ändras. 
 

Vägledning: Förslagsvis användas checklistor för att göra fuktriskidentifiering och fuktriskanalys i olika skeden. Ändrade 
förutsättningar omfattar även ändrad användning av lokaler eller ändrad styrning av installationer eller klimat. 

 
5.1.6 Kontroll och dokumentation av systemval med avseende på fuktsäkerhet 

Respektive aktör som väljer, formger, ritar och konstruerar material, byggnadsdelar eller installationer 
som påverkar byggnadens fuktsäkerhet ska utföra kontroll av att system och material uppfyller 
fuktsäkerhetskraven. System- och materialval och motiv för att välja dessa ska dokumenteras. 
 

Vägledning: Läsanvisning till BBR 2012, kap. 6.5. 

 
5.1.7 Beslut om särskilda fuktsäkerhetskrav i produktionen 

Byggherren ska ta beslut om krav som föranleds av system- och materialval och ska formuleras i 
förfrågningsunderlag. 
 

Vägledning: Kraven kan exempelvishandla om hur fuktkänsliga material och system ska skyddas mot fukt under 
produktionsskedet och om vilken typ av väderskydd som ska användas. 

 

5.2 Fuktsäkerhetsbeskrivning 

En fuktsäkerhetsbeskrivning kan upprättas efter systemhandlingsskedet som komplement till 
fuktsäkerhetsprogrammet. 
 

Vägledning: Efter systemhandlingsskedet kan en fuktsäkerhetsbeskrivning upprättas som sammanfattar kraven på 
detaljprojektering och produktion. För att upprätta en fuktsäkerhetsbeskrivning kan mallen för fuktsäkerhetsbeskrivning 
användas. Fuktsäkerhetsbeskrivningen kan innehålla:  

• Byggherrens krav på fuktsäkerhet, dock lägst samhällets krav på fuktsäkerhet (hänvisning till regelverk).  
• Projektets förutsättningar ur fuktsynpunkt.  
• Rutiner för hur fuktsäkerhetsarbetet i projekteringen ska genomföras och dokumenteras. 
• Rutiner för hur fuktsäkerhetsarbetet i produktionen ska genomföras och dokumenteras. 
• Rutin för överlämnande av dokumentation till byggherre vid projektavslut. 
• Rutiner för hur fuktsäkerhetsarbetet i förvaltningsskedet ska genomföras och dokumenteras.  
• Rutiner för uppföljning och verifiering av fuktsäkerhetsarbetet genom hela processen. 

 
Informationen kan även ingå i annan handling. 
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5.3 Detaljprojektering 

5.3.1 Information till projektörer om byggherrens fuktsäkerhetskrav och metoder för 
uppföljning 

Fuktsakkunnig ska informera projektörerna om fuktsäkerhetskraven och de metoder som kommer att 
användas för uppföljning av att kraven uppfylls. 
 

Vägledning: I samband med att informationen ges om byggherrens krav är det lämpligt att informera om varför man ställt 
kraven och vad konsekvensen blir om kraven inte uppfylls. Det kan också vara lämpligt att kombinera informationen med 
en allmän utbildning i fuktsäkerhet för att aktörerna ska få en gemensam kunskapsgrund. Det är även lämpligt att 
byggherren vid detta tillfälle berättar allmänt om projektet och projektets mål och krav och hur det ska genomföras för att 
aktörerna ska se helheten i projektet. Syftet är att skapa en gemensam målbild och få alla aktörer att arbeta mot det 
gemensamma målet. 

 
5.3.2 Utse fuktsäkerhetsansvarig projektör 

Varje aktör som väljer, formger, ritar och konstruerar material, byggnadsdelar eller installationer som 
påverkar byggnadens fuktsäkerhet ska utse en person som är ansvarig för att fuktsäkerhetsprojektering 
utförs, dokumenteras och redovisas för fuktsakkunnig och byggherren. 
 
5.3.3 Rutin för fuktsäkerhetsprojektering 

Varje aktör som väljer, formger, ritar och konstruerar material, byggnadsdelar eller installationer som 
påverkar byggnadens fuktsäkerhet ska följa rutinen för fuktsäkerhetsprojektering nedan. 
 
5.3.3.1 Fuktkänsliga konstruktioner och detaljer 

Fuktkänsliga konstruktioner, detaljer och arbetsmoment ska identifieras. 
 

Vägledning: På liknande sätt som för statisk dimensionering görs en dimensionering för fukt där konstruktionerna och 
detaljer kontrolleras så att de klarar de olika fuktbelastningarna som de kan komma att utsättas för. 

 
5.3.3.2 Identifiera fuktkällor och fuktbelastningar 

Byggnadsdel för byggnadsdel ska belastas med alla tänkbara fuktkällor.  
 

Vägledning: Fuktkällor kan vara regn (vertikalt och horisontellt), snö, smältvatten från is och snö, luftfukt, vattenånga 
från människor, växter, matlagning, tvätt och dusch samt byggfukt som finns i materialet när det monteras etc. Fuktkällor 
kan också vara fukt som under byggtiden i samband med transport, lagring eller efter montage belastar byggnaden eller 
byggnadsmaterialen i form av nederbörd eller markfukt, vatten och vattenånga från marken och vatten från installationer. 

 
5.3.3.3 Uppskatta fukttillstånd 

Fukttillstånden som de olika byggnadsdelarna utsätts för ska uppskattas och beskrivas hur de varierar i 
tiden. 
 

Vägledning: Fukttillståndet i materialet kan uppskattas med olika metoder, kvantitativa och kvalitativa. Till hjälp finns 
olika typer av beräkningsverktyg, vägledningar och riktlinjer. Exempel på olika fuktberäkningsverktyg är: WUFI, TorkaS 
3.2, BIDry. För rutiner för beräkningar hänvisas till RäknaF. 
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5.3.3.4 Tillåtna fukttillstånd 

Projektörerna ska undersöka om uppskattade fukttillstånd ligger inom de tillåtna fukttillstånden. 
 

Vägledning: Gå igenom alla fuktbelastningar och kontrollera med stöd av beräkningar, provningar eller dokumentation 
från långsiktigt beprövade lösningar så högsta tillåtna fukttillstånd inte överskrids i någon byggnadsdel (BBR 6:53). 
Högsta tillåtna fukttillstånd bestäms av materialens kritiska fukttillstånd inklusive en säkerhetsmarginal. Projektören 
väljer säkerhetsmarginal med hänsyn till osäkerheten i projekteringsmetod samt klimat- och materialdata.  Materialens 
kritiska fukttillstånd är det fukttillstånd vid vilket ett materials avsedda egenskaper och funktion inte uppfylls.  Kritiskt 
fukttillstånd för mögel och bakterier kan bestämmas av att materialet väl undersökt och dokumenterat genom provning. 
För material som inte är väl undersökt och dokumenterat ur mögelssynpunkt anger BBR att kritiska fukttillståndet ska 
vara 75 % Relativ fuktighet (BBR 6:52). Materialtillverkare och beställare kan också ställa krav på högsta eller lägsta 
tillåtna fukttillstånd av andra orsaker. Det kan handla om missfärgning, fysikalisk nedbrytning (frostsprängning), kemisk 
nedbrytning (korrosion av metaller, förtvålning av golvlim), biologisk nedbrytning (röta, blånad), hälsorisker (lukt, 
luftfuktighet, kvalster, emissioner, mögel), hållfasthet, deformation och fuktbetingade rörelser (svällning, krympning) och 
nedsatt isolerförmåga. 

 
5.3.3.5 Fuktriskanalys 

Projekteringsgruppen ska gemensamt utföra och dokumentera en fuktriskanalys. Projekteringsledaren är 
ansvarig för samordning av fuktriskanalysen. Ny fuktriskanalys ska utföras om förutsättningar ändras. 
 

Vägledning: Förslagsvis användas checklistor för att göra fuktriskidentifiering och fuktriskanalys i olika skeden. Ändrade 
förutsättningar omfattar även ändrad användning av lokaler eller ändrad styrning av installationer eller klimat. 

 
Vägledning: För att få en uppfattning om fuktsäkerheten för en byggnad eller byggnadsdel kan man göra en 
fuktriskanalys. Metoden med säkerhetsfaktorer som används i statisk dimensionering är svår att applicera vid 
fuktsäkerhetsprojektering, däremot kan man göra en kvalificerad bedömning av sannolikheten att något inträffar och 
konsekvensen av detta d v s risken för fuktskada eller annan olägenhet orsakad av fukt uppstår. För att göra en riktig 
riskanalys krävs att varje beräkningsparameter beskrivs med en fördelningskurva. Beräkningen utförs sedan med ett 
slumpmässigt värde ur de olika parametrarnas fördelningskurvor. Genom att göra ett stort antal beräkningar får man ett 
statistiskt underlag utifrån vilket man kan utläsa en risk för att t ex fukttillståndet i ett material överstiger ett visst värde. 
Hänsyn måste tas till samvariation mellan olika parametrar. Detta är komplext men börjar användas mer och mer vid 
olika typer av dimensionering. 
 
Vägledning: Teoretisk bedömning av regn-, vatten- och lufttäthet är inte tillräcklig och ger inte svar på om tätheten kan 
uppnås praktiskt. Därför bör helhetsfunktionen beaktas när material och produkter sätts samman till ett komplett system 
eftersom ett materialskikt eller lösning ska fungera fullgott oberoende av om det finns skarvar, fogar, genomföringar och 
anslutningar. Detta bör vara verifierat. Ingående tätningsprodukter/material bör också vara kompatibla med varandra 
och underlaget samt att produkterna bör vara livslängdsverifierade. 
 

5.3.3.6 Anpassning av utformningen 

Konstruktioner, system, material ska väljas och utformas så att risken för skada eller annan olägenhet 
minimeras. 
 

Vägledning: Anpassa utformningen av byggnadsdelen och val av material till de fuktbelastningar som kan tänkas 
förekomma på ett sådant sätt att risken för att skador eller andra olägenheter uppstår minimeras. 
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5.3.3.7 Underlag för uppföljning i produktionsskedet 

Kontroller och verifieringar som krävs i produktionsskedet utifrån valda konstruktioner, system och 
material ska redovisas och dokumenteras. 
 

Vägledning: I fuktsäkerhetsprojekteringen framkommer en mängd olika saker som ska kontrolleras och följas upp i 
produktionsskedet. Dessa dokumenteras och presenteras inför produktionen. 

 
5.3.3.8 Dokumentera fuktsäkerhetsprojekteringen 

Förutsättningar och resultat från fuktsäkerhetsprojekteringen ska redovisas på ett systematiskt sätt så att 
det är lätt att följa vilka åtgärder som har utförts för att säkerställa att byggnaden uppfyller 
fuktsäkerhetskraven. 
 
Resultat av projekteringen ska granskas av fuktsäkerhetsansvarig projektör. 
 

Vägledning: Alla handlingar granskas. Redovisningen kan göras som kommentarer och markeringar på ritning och som 
kommentarer i tabellform med hänvisning till handling och läggas som en bilaga till fuktsäkerhetsbeskrivningen.  I 
projekteringens slutfas ska fuktsäkerhetsansvariga projektörer göra en granskning av projektörens handingar med 
avseende på fuktsäkerhet. Fuktgranskningen ska dokumenteras. 

 
5.3.4 Uppföljningsmöten med projektörerna 

Fuktsakkunnig ska ha regelbundna möten med projektörerna för att följa upp fuktsäkerhetsprojekteringen. 
Mötena dokumenteras med protokoll. 
 
5.3.5 Granskning av fuktsäkerhetsprojekteringen 

Fuktsakkunnig ska granska att projektörerna utfört och dokumenterat fuktsäkerhetsprojekteringen samt att 
de kontrollerat att handlingarna uppfyller fuktsäkerhetskraven. 
 

Vägledning: Fuktsakkunnig bör i begränsad omfattning göra en granskning av handlingarna med avseende på 
fuktsäkerhet. Resultatet ska dokumenteras. 

 
5.3.6 Samla in underlag för fuktsäkerhetsdokumentation 

Fuktsäkerhetsansvarig projektering samlar in underlag och dokumentation från sitt eget 
fuktsäkerhetsarbete samt fuktsäkerhetsarbete som utförts av eventuella underentreprenörer och 
underleverantörer och överlämnar det till fuktsakkunnig. 
 

  



  

 

 
 

Branschstandard - ByggaF 21 (24) 
Version 2013-05-08 

6 Fuktsäkerhet i produktionsskedet 

6.1 Resultatet från fuktsäkerhetsprojekteringen kommuniceras till 
produktionen 

Fuktsakkunnig med stöd av projektörerna ska informera huvudentreprenörer om resultatet från 
fuktsäkerhetsprojekteringen. 
 

Vägledning: Projektörerna tar fram relevant information från projekteringsskedet som ska förmedlas till entreprenörer 
och leverantörer. Projektörerna bör vara med och informera entreprenörerna och leverantörerna om hur man tagit hand 
om byggherrens krav och resultatet från fuktsäkerhetsprojekteringen samt motivera de konstruktions- och 
systemlösningar som valts. Den här informationen kan ske i samband med ett informationsmöte för entreprenörer och 
leverantörer. 

 

6.2 Information till entreprenörer och leverantörer om byggherrens 
fuktsäkerhetskrav och metoder för uppföljning 

Fuktsakkunnig ska informera entreprenörerna och leverantörerna om fuktsäkerhetskraven och de metoder 
som kommer att användas för uppföljning av att kraven uppfylls. 
 
Respektive projektör ska delge fuktsäkerhetsansvarig produktion skriftlig dokumentation avseende 
identifierade kritiska moment, konstruktioner och installationer som framkommit vid 
fuktsäkerhetsprojekteringen. I dokumentationen ska det framgå vilken typ av åtgärd och dokumentation 
som krävs av fuktsäkerhetsansvarig produktion för att minska risken för att fuktskador och andra 
olägenheter orsakade av fukt uppstår i produktionen. 
 

Vägledning: I samband med informationen om byggherrens krav är det lämpligt att informera om varför man ställt 
kraven och vad konsekvensen blir om kraven inte uppfylls. Det kan också vara lämpligt att kombinera informationen med 
en allmän utbildning i fuktsäkerhet för att aktörerna ska få en gemensam kunskapsgrund. Det är även lämpligt att 
byggherren vid detta tillfälle berättar allmänt om projektet och projektets mål och krav samt hur det ska genomföras för 
att aktörerna ska se helheten. Syftet är att skapa en gemensam målbild och få alla aktörer att arbeta mot det gemensamma 
målet. Dokumentationen från projektören kan bestå i bygghandlingar samt kontrollpunkter som föreslagits i 
fuktsäkerhetsprojekteringen som ska infogas i fuktsäkerhetsplanen. 

 

6.3 Utse fuktsäkerhetsansvarig produktion 

Varje aktör som producerar, monterar material, byggnadsdelar eller installationer som påverkar 
byggnadens fuktsäkerhet ska utse en person som är ansvarig för att fuktsäkerhetsarbetet i 
produktionsskedet utförs, dokumenteras och redovisas för byggherren. 
 

Vägledning: Fuktsäkerhetsansvarig produktion är en person som har god kännedom om Bygga F, har teoretisk 
dokumenterad kunskap om fukt i luft och material. Personen har tillräcklig kunskap avseende fuktmätning i luft, trä och 
betong. Om det finns många personer som är fuktsäkerhetsansvarig produktion kan en av dessa utses som samordnande 
gentemot byggherren och byggherrens fuktsakkunnige. Fuktsäkerhetsansvarig produktion kan överlåta delar av 
fuktsäkerhetsarbetet till olika aktörer som då själva ska utse en person som är ansvarig för att fuktsäkerhetsarbetet i 
produktionsskedet utförs, dokumenteras och redovisas för fuktsäkerhetsansvarige som informerar byggherrens 
fuktsakkunnige samt infogar detta material i fuktdokumentationen. 
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6.4 Identifiera fuktkänsliga moment, konstruktioner och installationer 

Fuktsäkerhetsansvarig produktion ska identifiera fuktkänsliga moment, konstruktioner och installationer 
som är betydelsefulla i produktionen. 

 
Vägledning: Exempel kan vara tätskikt på golv och väggar i våtutrymme samt i dolda utrymmen där risk för utläckande 
vatten eller kondens kan förekomma, läckageindikering i dolda utrymmen som t ex schakt, inklädnader eller köksskåp. 

 
 

6.5 Upprätta fuktsäkerhetsplan 

En fuktsäkerhetsplan ska upprättas av fuktsäkerhetsansvarig produktion. Fuktsäkerhetsplanen beskriver 
vilka fuktsäkerhetsåtgärder som kommer att utföras för att skydda byggnaden och byggmaterialen mot 
skadlig fukt under produktionen och ska även omfatta de kontrollpunkter som identifierats under 
projekteringen. Fuktsäkerhetsansvarig produktion ska se till att aktiviteter enligt fuktsäkerhetsplanen 
utförs. 
 

Vägledning: När projektörerna tagit hänsyn till fuktsäkerheten är det helt avgörande hur fuktsäkerheten sköts under 
själva produktionsfasen. Om någon av faserna mottagning, lagring, inbyggnad, skydd och uttorkning av byggfukt missköts 
så att materialet utsätts för stor fuktbelastning kan materialet skadas så att det senare måste bytas. I detta arbete har alla 
på bygget en viktig roll och det är därför angeläget att kunskap om fuktsäkerhet sprids till samtliga. Fuktsäkerhets-
ansvarig produktion ska vidare se till att erforderliga mätningar, kontroller, fuktsäkerhetsrutiner m.m. utförs i tid och 
redovisas. Om brister uppstår i fuktsäkerhet ska denne rapportera detta till sin uppdragsgivare samt föreslå lämplig 
åtgärd för korrigering. Se även avvikelsehantering. 
 
Fuktsäkerhetsplanen innehåller även de kritiska byggnadsdelar och moment som identifierats och överlämnats av 
projektörerna efter fuktsäkerhetsprojekteringen. Eventuella tillägg av fuktkritiska moment och konstruktioner som 
uppdagas av fuktsäkerhetsansvarig produktion innan eller under byggskedet ska infogas i fuktsäkerhetsplanen. 

 

6.6 Byggherrens uppföljningsmöten med entreprenörer och leverantörer 

Byggherrens fuktsakkunnig ska sammankalla till, genomföra och dokumentera regelbundna 
uppföljningsmöten med entreprenörer och leverantörer. 
 

Vägledning: Under produktionsfasen har arbetsplatsens fuktsäkerhetsansvarige det övergripande ansvaret för att 
fuktsäkerhetsplanen följs, hanterar och skriver avvikelserapporter samt att löpande information om fuktsäkerhetsarbetet 
redovisas vid byggmöten och att underlag för fuktsäkerhetsdokumentation upprättas och överlämnas till byggherrens 
fuktsakkunnig. 

 

6.7 Fuktronder 

Fuktsäkerhetsansvarig produktion ska genomföra och dokumentera fuktronder på byggplatsen med en 
intensitet som beslutas gemensamt av entreprenören och byggherren och beror på vilka aktiviteter som 
pågår. 
 
Fuktsakkunnig ska genomföra fuktronder själv eller tillsammans med fuktsäkerhetsansvarig produktion. 
 

Vägledning: Antal och tidpunkter för fuktronder planeras inför respektive skede. Det bör även göras en planering för att 
utgöra fuktronder vid akuta behov. Vid fuktronden noteras relevanta observationer och foton tas för att bifoga 
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dokumentationen. Dokumentation från fuktronderna samlas i en speciell digital mapp eller pärm alternativt flik för 
fuktsäkerhetsdokumentation i produktionspärmen. 

 

6.8 Mätning och kontroller 

Fuktsäkerhetsansvarig produktion ansvarar för att mätningar och kontroller enligt fuktsäkerhetsplanen 
utförs och dokumenteras. 
 

6.9 Dokumentera avvikelser från fuktsäkerhetsplanen 

Fuktsäkerhetsansvarig produktion ansvarar för att dokumentera avvikelser från fuktsäkerhetsplanen och 
rapportera föreslagen åtgärd till byggherrens fuktsakkunnig. 
 

Vägledning: Fuktsäkerhetsansvarig produktion stämmer av avvikelserna och avsedd åtgärd med byggherren. Avvikelsen 
bör följas upp med en redovisad åtgärd. 

 

6.10 Slutet av produktionsskedet 

6.10.1 Samla in och upprätta underlag för drift- och underhållsinstruktioner avseende 
fuktsäkerhet 

Fuktsäkerhetsansvarig produktion samlar in underlag för drift- och underhållsinstruktioner avseende 
fuktsäkerhet från underentreprenörer och leverantörer och överlämnar till fuktsakkunnig. 
 
6.10.2 Samla in underlag för fuktsäkerhetsdokumentation 

Fuktsäkerhetsansvarig produktion samlar in underlag från sitt fuktsäkerhetsarbete samt från 
underentreprenörer och leverantörer och överlämnar till fuktsakkunnig. 
 

6.11 Fuktsäkerhetsdokumentation 

Fuktssakkunnig sammanställer fuktsäkerhetsdokumentation från projektering och produktion och 
överlämnar den till byggherren. 
 

Vägledning: All dokumentation som är relevant för byggnadens fuktsäkerhet sammanställs till ett slutdokument som 
benämns fuktsäkerhetsdokumentation. Fuktsäkerhetsdokumentationen bör överlämnas till byggherren senast vid 
slutbesiktning.  
Fuktsäkerhetsdokumentationen bör innehålla:  

• 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 
• Resultat från beräkningar 
• Resultat från mätning och kontroller enligt fuktsäkerhetsplan 
• Avvikelserapporter och redovisning av utförda åtgärder 
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• 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) 

 

7 Fuktsäkerhet i förvaltningsskedet 

7.1 Genomgång med fastighetsorganisationen 

Byggherrens fuktsakkunnig och fuktsäkerhetsansvarig produktion ska ha en genomgång med ansvarig 
förvaltare och driftsansvarig om byggnadens fuktkritiska konstruktioner samt vilka åtgärder som ska 
utföras för att säkerställa att fuktsäkerheten upprätthålls. 
 

7.2 Fuktronder i förvaltningsskedet 

Fastighetsägaren är ansvarig för att driftronder utförs i driftskedet där fukt är en aspekt. 
 

Vägledning: Kontroller i driftskedet kan vara rensning av brunnar, avvattningssystem, breddavlopp, utrymmen för fogar i 
inbyggnader, installationsschakt och kopplingsskåp, läckageindikering från schaktbottnar, motfyllda eller 
vattentryckutsatta byggnadsdelar, anslutningsdetaljer, befuktade utrymmen, kyl och frys rum etc. Detta framgår av drift- 
och skötselinstruktioner. 

 
 





Instruktion för användning av verktyget fuktsäkerhetsprojektering med riskvärdering 
 
Varje aktör (arkitekt, konstruktör, projektör) ska följa rutinen för fuktsäkerhetsprojektering men kan använda detta  
verktyg  som en checklista och för att dokumentera arbetet.   
 
Första steget är att identifiera  fuktkänsliga konstruktioner. En beskrivning av konstruktionen och dess läge och omfattning beskrivs i kolumnen  
Konstruktion. På liknande sätt som för statisk dimensionering görs en dimensionering för fukt där konstruktionerna kontrolleras så att de klarar de  
olika fuktbelastningarna som de kan komma att utsättas för.  
 
Nästa steg är att identifiera fuktbelastningar. Det finns exempel på fukbelastningar i kolumn Fuktbelastning.  Fuktbelastningar kan vara orsakade av  
olika fuktkällor såsom regn (vertikalt och horisontellt), snö, smältvatten från is och snö, luftfukt, vattenånga, byggfukt, markfukt, läckage, städvatten,  
limfukt. Varje byggnadsdel  belastas därefter med alla tänkbara fuktkällor. I kolumnen "Att beakta" finns exempel på konstruktioner och detaljer  
som kan vara fuktkänsliga och som är viktiga att vara lite extra noga med när man projekterar.  Dessa punkter finns även som kommentarer i  
kolumnen fuktbelastningar om man vill dölja kolumn C. 
 
Därefter ska Effekten av fuktbelastningen, dvs den skada eller förändring som kan orsakas av fuktbelastningen beskrivas.  
Ett antal skador och förändringar som kan ske i material när de utsätts för höga respektive låga fukttillstånd beskrivs i fliken  
Förändringsprocesser i material. 
 
Nästa steg är att uppskatta fukttillståndet. Fukttillstånden som de olika byggnadsdelarna utsätts för ska uppskattas och beskrivas hur de varierar i 
 tiden. Fukttillståndet i materialet kan uppskattas med olika metoder, kvantitativa och kvalitativa. Till hjälp finns olika typer av beräkningsverktyg,  
vägledningar och riktlinjer. Exempel på olika fuktberäkningsverktyg är: WUFI, TorkaS 3.2, BIDry. För rutiner för beräkningar hänvisas till RäknaF. 
I kolumn Uppskattning av fukttillstånd redovisas resultatet eller hänvisning till resultatet samt den metod med vilken fukttillståndet uppskattats.  
 
Nästa steg är att bedöma om uppskattat fukttillstånd ligger utanför de tillåtna fukttillstånden, dvs kan orsaka skada eller förändring.  
Detta leder till en värdering av sannolikheten för att  den beskrivna effekten inträffar och konsekvensen av denna. Sannolikheten och  
konsekvensen värderas med siffrorna 1 till 4 där ett är lägst och fyra högst. Riskvärdet är produkten av värdet för sannolikhet och för konsekvens.  
Riskvärdet kan alltså vara lägst 1 och högst 16. I tabellen nedan finns en vägledning för  att värdera om riskvärdet är lågt, medel eller högt.  
Riskvärden: Låg risk = 1-5 Medium risk = 6-8 Hög risk = 9-11 Extremt hög risk =12-16.  
Om riskvärdet är högt eller extremt högt ska någon form av risksänkande åtgärder vidtas. Det kan vara aktiviteter, kontroller eller förändring av  
konstruktion för att minska risken. Detta skrivs in i kolumn risksänkande åtgärder. En ny bedömning görs av sannolikheten för att den beskrivna  
effekten ska inträffa och konsekvensen av detta. Detta resulterar i ett nytt riskvärde  som är lågt eller medel. 
 
Nästa steg är att specificera hur uppföljning ska ske i senare skede. Det kan handla om aktiviteter och kontroller som ska 
 ingå i fuktplanen som upprättas av entreprenören. Detta skrivs in i kolumn Uppföljning i senare skede. 
 
Verktyget kan med fördel användas som mall för att dokumentera fuktsäkerhetsprojekteringen och riskanalysen. Om dokumentationen ska skrivas   
ut kan kolumn "C" döljas för att texten ska rymmas i ett liggande ark. 
Referenser för kontrollpunkter i kolumn C: Säker Vatten, Fredrik Runius , Fuktsäkerhetsdimensionering med Generell Checklista,  rapportTVBH-3031, 
 Eva Harderup, 1998. Observera att tillägg och omformulering har skett av arbetsgruppen för ByggaF till branschstandard. 







Förändringsprocess Material/materialgrupp Kritiskt fukttillstånd
Svällning vid uppfuktning Träbaserade, cementbaserade m fl 60-80 % RF
Krympning vid uttorkning Träbaserade, cementbaserade, lättbetong, m fl
Mekaniska egenskaper Träbaserade Fuktkvot 25-30 %


Linoleummattor (lägre för mikrobiell påväxt?) 90 % RF
Termiska egenskaper Linjär funktion av fuktkvot
Transport av lösta ämnen Cementbaserade 70 % RF
Cementreaktioner Cementbaserade 85 % RF
Karbonatisering Kalkbaserade 50-85 % RF
Alkaliproteinreaktioner Cementbaserade, högt pH 80 % RF
Alkali-ballast reaktioner Cementbaserade, högt pH 85 % RF
Korrosion Metaller 50 % RF


Armering i karbonatiserad betong 85 % RF
Armering i kloridhaltig betong < 60 % RF


Frost Porösa, spröda material Individuella vattenmättnadsgrader
Mikrobiell påväxt på ytor av 
organiska naturmaterial eller ytor 
nedsmutsade med sådana material


Bakterier 90-97 % RF


Alger 96 % RF
Lavar 96-97 % RF
Synligt mögel, rumstemperatur, högre vid lägre tempe 79-97 % RF, beroende på svampart och substrat


Mögelpåväxt, synligt i mikroskop Träytor 80 % RF, lång varaktighet *)
Mögelpåväxt synligt okulärt 85 % RF lång varaktighet *)
Mögelpåväxt avgivning av toxiska ämnen 85 % RF
Mögelpåväxt, avgivning av lukt okänd, troligen som ovan
Rötsvampangrepp Träbaserade Fuktkvot 25-30 %
Egenemissioner Spånskivor 65 % RF


Limmade PVC mattor 80 % RF
Sekundära, kemiska emissioner 90 % RF
 *) Forskning pågår för att ta fram mer exakta värden.


Tabellen är hämtad från: Kritiskt fukttillstånd för några olika material och förändringsprocesser, enligt litteraturuppgifter sammanställda av Nilsson (2006). Fuktpåverkan på material - kritiska 
fuktnivåer. Fuktcentrums informationsskrift, Fuktsäkerhet i byggnader, Forskningsrådet Formas, Stockholm 2006, ISBN 91-540-5951-8. 
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Uppföljning i senare skede
Aktiviteter och kontroller som 
ska ingå i fuktplan


Ansvarig Klart


Exempel: 
Låglutande tak över 
matsal. Ritning 
K:212, detalj D232


Snö och is, smältvatten, yrsnö


• Avvattning varmt tak, kallt tak.
• Frysrisk i stup- och hängrännor
• Yrsnö i ventilerade konstruktioner
• Finns snöfickor på taket?
• Risk för återfrysning


Exempel: Om vatten fryser i 
hängrännan kan smältvatten bli 
stående och tränga in i 
anslutningen mellan taket och 
lanterninen.


Uppvik av tätskikt vid 
lanterninen antas räcka för små 
mängder stående smältvatten. 
Kvalitativ metod, 
ritningsgranskning av anslutning.


3 3 9
Exempel: Elslinga läggs i hängränna. 
Uppvik av takpapp, se D 234.


2 3 6
Exempel: Kontroll av uppvik 
samt att elslinga intallerats.


NN


Stående vatten


• Taklutning, takform                                             
• Välj takmaterial som rek. för vald 
taklutning och underlag                                             
• Tätskikt                                                                      
•  Utförande av genomföringar, 
anslutningar, infästningar, skarvar, 
överlapp 


0 0 0 0 0 0


Rinnande, drivande vatten, 
slagregn


• Utforma taket så att vattnet kan rinna 
av och inte in i anslutningar, skarvar, 
spalter, fogar
• Ventilerade spalter
• Rörelser vid temperaturändring
• Vattenavledande bleck, plåtar
• Rätt antal brunnar
• Finns genomföringar i anslutning till 
brunnar?
• Placering av brunnar i lågpunkter
• Tillgänglighet för rensning av brunnar, 
hängrännor och stuprännor
• Breddavlopp


0 0 0 0 0 0


Fuktdiffusion till följd av 
ånghaltsskillnader 


• Placering av ångspärr 
• Kontrollera fukttillstånd vid vinterfall, 
sommarfall 
• Håltagning i ångspärr vid 
genomföringar, infästningar (speciellt 
viktigt då ånghaltsskillnaden är stor) 
måste tätas
• Ventilera bort kondenserat vatten
• Fuktbuffring i takmaterialen
• Kritisk fuktnivå för ingående material
• Köldbryggor
• Speciella förhållanden i kyl och frysrum, 
badhus, ishall och sommarstugor


0 0 0 0 0 0


Infoga egen logotyp
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Tak och vind


Konstruktion 
Beskrivning och 
placering


Fuktbelastning 
Exempel att beakta finns i 
nästa kolumn [C]


Att beakta


Effekten av fuktbelastningen
Beskrivning av skada eller 
förändring som kan orsakas av 
fuktbelastningen 


Uppskattning av fukttillstånd                          
Resultatet av beräkningen eller 
uppskattningen samt den metod 
som använts Sa
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Uppföljning i senare skede
Aktiviteter och kontroller som 
ska ingå i fuktplan


Ansvarig Klart


Infoga egen logotyp


Fuktkonvektion till följd av 
tryckskillnader och luftläckage


• Undertryck inne
• Fukttillskott
• Lufttäthet för att hindra konvektion. 
Klämda skarvar, tejpade skarvar, tätning 
runt genomföringar, luckor
• Lufttäthet vid anslutningar, 
genomförningar
• Temporärt invändigt övertryck


0 0 0 0 0 0


Fukt från uteluften
• Ventilerade tak 
• Temperatursänkning pga 
nattutstrålning


0 0 0 0 0 0


Fukttillskott från installationer


• Ventilations- eller avluftningskanaler 
får inte ha utlopp på vinden
Roterande värmeväxlare med 
fuktåtervinning får inte leda till problem


0 0 0 0 0 0


Nederbörd under byggtiden
• Möjlighet att bygga provisoriskt tak 
eller väderskydd
• Förvaring av material under regnskydd


0 0 0 0 0 0


Uttorkning av byggfukt från 
betong och lättbetong


• Uttorkningstider för betong
• Ångspärr på vindsbjälklaget?
• Rengöring av betongytor innan 
ångspärr eller fuktspärr läggs på.
• Tillförd fukt under byggtiden


0 0 0 0 0 0


Byggfukt i trä


• Fuktigt material som byggs in.
• Tillförd fukt under byggtiden
• Specificera högsta tillåtna FK för trä 
innan inbyggnad 


0 0 0 0 0 0


Läckage från installationer på 
tak


• Placering av vattenrör så att läckage 
kan upptäckas snabbt och så att 
skadorna minimeras.


0 0 0 0 0 0


Kondens från kalla 
installationer


• Tillräckligt tjock kondensisolering för 
att undvika kondens på kalla rör. 


0 0 0 0 0 0
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Ytterväggar och fasader


Konstruktion 
Beskrivning och 
placering


Fuktbelastning 
Exempel att beakta finns nästa 
kolumn [C]


Att beakta Effekten av fuktbelastningen
Beskrivning av skada eller förändring 
som kan orsakas av fuktbelastningen 


Uppskattning av fukttillstånd                          
Resultatet av beräkningen eller 
uppskattningen samt den metod 
som använts


Sa
nn


ol
ik


he
t


Ko
ns


ek
ve


ns


Ri
sk


vä
rd


e


Risksänkande åtgärder 
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Ansvarig Klart


Slagregn • Uttorkning av regn som 
absorberats av fasadmaterial 
Frostbeständigt material i skalmur, 
fasad
• Luftspalt, dränering, luftning
• Inget fogbruk i luftspalt
• Avvattning från fasad
• Lutning på vattenavledande plåtar
• Takutsprång för att minska 
belastning av slagregn
• Flerstegstätning i fogar i fasader 
och fönster
• Sommarkondens till följd av 
slagregn
• Fuktkänsliga material som trä 
skall vara skyddat mot fukt


0 0 0  0 0 0


Vattenfilm, rinnande vatten • Fogar
• Anslutningar, genomföringar, 
skarvar, fogar
• Droppbleck, vattenavledande 
plåtar
• Lämpligt färgsystem


0 0 0 0 0 0


Vatten stänk från mark • Sockelhöjd
• Anslutning sockel-fasad 
• Inga rabatter i direkt anslutning 
till byggnaden 


0 0 0 0 0 0


Fuktkonvektion • Säkerställ undertryck inne
• Förutsätt temporärt övertryck 
inne
• Lufttäthet för att hindra 
konvektion. 
• Beständig täthet vid 
genomföringar, skarvar och 
anslutningar


0 0 0 0 0 0


Fuktdiffusion • Ångspärr rätt placerad
• Täthet vid genomföringar, 
skarvar, anslutningar
• Fuktkänsliga material som trä 
skall vara skyddat mot fukt 
• Speciella förhållanden i kyl och 
frysrum, badhus, ishall och 


 


0 0 0 0 0 0


Byggfukt i betong och lättbetong • Uttorkning av byggfukt i betong 
innan tätskikt appliceras
• Fuktisolering under syllar som 
monteras på betongbjälklag
• Gipsskivor skall inte monteras 
direkt mot betong


0 0 0 0 0 0


Byggfukt i trä • FK vid inbyggnad av träregelvägg 
• Omfattning fuktmätning


0 0 0 0 0 0


Läckage från installationer på eller i 
vägg och fasad


• Fuktkänsliga material
• Skvallerfunktion
• Dolda installationer i fasad
• Läckande stuprör och hängrännor 
skall inte skada vägg eller fasad 


0 0 0 0 0 0


Infoga egen logotyp
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Grund och källare


Konstruktion 
Beskrivning och 
placering


Fuktbelastning 
Exempel att beakta finns nästa kolumn 
[C]


Att beakta Effekten av fuktbelastningen
Beskrivning av skada eller förändring som 
kan orsakas av fuktbelastningen 


Uppskattning av fukttillstånd                          
Resultatet av beräkningen eller 
uppskattningen samt den metod som 
använts
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Uppföljning i senare skede
Aktiviteter och kontroller som ska 
ingå i fuktplan


Ansvarig Klart


Slagregn, vattenfilm, drivande 
vatten


• Avledning av vatten från fasad
• Tätning runt ventiler
•  Tätning av springor, spalter
•  Vattenuppsugning i tegel, puts, 
betong


0 0 0 0 0 0


Vattenstänk från mark • Sockelhöjd tillräcklig för att hindra 
vattenstänk från marken


0 0 0 0 0 0


Vatten på mark • Avledning av regnvatten från 
byggnaden
• Lutning från byggnaden
• Markens beskaffenhet


0 0 0 0 0 0


Fuktdiffusion pga ånghaltsskillnad 
över väggen


• Hög ånghalt i våtrum
• Ytskikt på insida källarvägg eller 
motfylld vägg


0 0 0 0 0 0


Fukttillskott i ventilerade 
konstruktioner


• Fukttillståndet i uteluftsventilerade 
konstruktioner (kryprum) 
årsvariationer
• Ventilationsöppningar


0 0 0 0 0 0


Rinnande vatten i eller på marken • Dräneringsledningens kapacitet och 
placering
• Dränerande material
• Rensmöjlighet i brunnar och 
dräneringsledning 
• Schaktbotten
• Kapillärbrytande skikt


0 0 0 0 0 0


Vattentryck • Stående vatten mot källarvägg och 
grund
• Skvallerfunktion om det börjar läcka


0 0 0 0 0 0


Infoga egen logotyp
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Grund och källare


Konstruktion 
Beskrivning och 
placering


Fuktbelastning 
Exempel att beakta finns nästa kolumn 
[C]


Att beakta Effekten av fuktbelastningen
Beskrivning av skada eller förändring som 
kan orsakas av fuktbelastningen 


Uppskattning av fukttillstånd                          
Resultatet av beräkningen eller 
uppskattningen samt den metod som 
använts
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Aktivteter, kontroller eller förändring av 
konstruktion för att minska risken


N
y 


sa
nn


ol
ik


he
t


N
y 


ko
ns


ek
ve


ns
 


N
yt


t r
is


kv
är


de
 


Uppföljning i senare skede
Aktiviteter och kontroller som ska 
ingå i fuktplan


Ansvarig Klart


Infoga egen logotyp


Ånghalt i mark under platta, bjälklag, 
i krypgrund


• Markens RF=100 %
• Ångspärr
• Värmeisolering under 
grundkonstruktionen
• Värmeisolering på utsidan, kallaste 
sidan
• Kontrollera temperaturgradienten 
över platta på mark (obs speciellt för 
stora byggnader)
• Tag hänsyn till värmekällor i marken, 
i grunden eller i plattan. Gör 
beräkning.
• Undvik köldbryggor
• Lufttät konstruktion för att undvika 
golvdrag, dålig lukt och ev. radon
• Undertryck i grunden
• Hindra avdunstning av markfukt
• Ventilation
• Inget organiskt material i 
krypgrunder eller i kontakt med 
betongplatta på mark


0 0 0 0 0 0


Byggfukt i betong • Uttorkning av byggfukt i betong
• Behov av fuktmätningar
• Ensidig uttorkning
• Kritisk fuktnivå för fuktkänsliga 
ytskikt och intilliggande material
• Tätskikt på insidan i våtrum som 
förhindrar uttorkning
• Rengöring av betongplatta innan 
fuktspärr appliceras


0 0 0 0 0 0


Läckage från installationer • Vattnets väg vid ett läckage
• Fuktkänsliga material
• Skvallerfunktion
• Lutning mot golvbrunnar


0 0 0 0 0 0
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Bjälklag


Konstruktion 
Beskrivning och 
placering


Fuktbelastning 
Exempel att beakta finns nästa 
kolumn [C]


Att beakta Effekten av fuktbelastningen
Beskrivning av skada eller förändring 
som kan orsakas av fuktbelastningen 


Uppskattning av fukttillstånd                          
Resultatet av beräkningen eller 
uppskattningen samt den metod 
som använts
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Aktiviteter och kontroller som 
ska ingå i fuktplan


Ansvarig Klart


Byggfukt i betong och lättbetong • Uttorkning av byggfukt
• Uttorkningstider 
• Uttorkningsklimat
• Ensidig/dubbelsidig uttorkning
• Betongkvalitet
• Tjocklek på bjälklag
• Pågjutning
• Avjämning
• Fuktspärr
• Golvmaterial och andra ytskikt
• Fästteknik, limtyp
• Golvvärme


0 0 0  0 0 0


Läckage från installationer • Fuktkänsliga material
• Skvallerfunktion på dolda 
installationer


0 0 0 0 0 0


Läckage från vägg eller tak • Fuktkänsliga material
• Skvallerfunktion


0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0


Infoga egen logotyp
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Innerväggar


Konstruktion 
Beskrivning och 
placering


Fuktbelastning 
Exempel att beakta finns nästa 
kolumn [C]


Att beakta Effekten av fuktbelastningen
Beskrivning av skada eller förändring 
som kan orsakas av fuktbelastningen 


Uppskattning av fukttillstånd                          
Resultatet av beräkningen eller 
uppskattningen samt den metod 
som använts
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 Uppföljning i senare skede


Aktiviteter och kontroller som 
ska ingå i fuktplan


Ansvarig Klart


Byggfukt i betong och lättbetong


• Fuktisolering under syllar 
som monteras på 
betongbjälklag
• Gipsskivor skall inte 
monteras direkt mot betong 
• Montering av ytskikt mot 
betongväggar


0 0 0  0 0 0


Läckage från installationer


• Fuktkänsliga material
• Skvallerfunktion på dolda 
installationer 
• Inspekterbara schakt


0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0


Infoga egen logotyp
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Balkonger och terrasser


Konstruktion 
Beskrivning och 
placering


Fuktbelastning 
Exempel att beakta finns nästa 
kolumn [C]


Att beakta Effekten av fuktbelastningen
Beskrivning av skada eller förändring 
som kan orsakas av fuktbelastningen 


Uppskattning av fukttillstånd                          
Resultatet av beräkningen eller 
uppskattningen samt den metod 
som använts
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 Uppföljning i senare skede


Aktiviteter och kontroller som 
ska ingå i fuktplan


Ansvarig Klart


Stående vatten • Lutning utåt
• Tätskikt
• Avvattning


• Lutning utåt                                                                     
• Avvattning                                                                 
• Tätning


0 0 0  0 0 0


Drivande vatten • Anslutningar, fogar, skarvar  • Anslutningar, fogar, skarvar 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0


Infoga egen logotyp
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Våtrum


Konstruktion 
Beskrivning och 
placering


Fuktbelastning 
Exempel att beakta finns nästa 
kolumn [C]


Att beakta Effekten av fuktbelastningen
Beskrivning av skada eller förändring 
som kan orsakas av fuktbelastningen 


Uppskattning av fukttillstånd                          
Resultatet av beräkningen eller 
uppskattningen samt den metod 
som använts
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Risksänkande åtgärder 
Aktivteter, kontroller eller 
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 Uppföljning i senare skede


Aktiviteter och kontroller som 
ska ingå i fuktplan


Ansvarig Klart


Fukttillskott från dusch, bad, 
tvätt, bastu


• Ångspärr i vägg
• Tätskikt på vägg
• Vad händer med fukt som kommer 
in bakom tätskiktet
• Placering och montage av brunn
• Anslutning till brunn
• Skarvar på tätskikt
• Rörelser i underliggande material
• Genomföringar ledningar, skruvar 
• Minimerat antal håltagningar


0 0 0  0 0 0


Läckage från installationer • Vattnets väg vid läckage
• Skvallerfunktion
• Fuktkänsliga material
• Synliga rör och skarvar så att läckage 
snabbt kan upptäckas
• Ledningar för tappvatten med 
kortare livslängd än byggnadens 
avsedda brukstid bör vara lätt 
åtkomliga och lätt att byta ut
• Skvallerfunktion - Rörledningar ska 
förläggas så att eventuellt utläckande 
vatten snabbt upptäcks
• Dolt placerade installationer ska 
utföras utan fogar
• Fogar på tappvattenledningar ska 
placeras i rum med vattentätt golv 
eller i särskilda inbyggnader eller i 
kopplingsskåp


0 0 0  0 0 0


• Utrymmen för fogar i inbyggnader, 
installationsschakt eller kopplingsskåp 
ska ha vattentät botten och vara 
försedd med indikering för läckage 
med tillräcklig kapacitet


Bristande ytskikt och tätskikt i 
våtrum


• I inbyggnader och installationsschakt 
ska väggarna vara vattentäta 50 mm 
över schaktbotten och tätt anslutna till 
denna


0 0 0  0 0 0


Infoga egen logotyp
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Våtrum


Konstruktion 
Beskrivning och 
placering


Fuktbelastning 
Exempel att beakta finns nästa 
kolumn [C]


Att beakta Effekten av fuktbelastningen
Beskrivning av skada eller förändring 
som kan orsakas av fuktbelastningen 


Uppskattning av fukttillstånd                          
Resultatet av beräkningen eller 
uppskattningen samt den metod 
som använts
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Risksänkande åtgärder 
Aktivteter, kontroller eller 
förändring av konstruktion för att 
minska risken
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 Uppföljning i senare skede


Aktiviteter och kontroller som 
ska ingå i fuktplan


Ansvarig Klart


Infoga egen logotyp


WC-stol med 
inbyggd cistern och 
inbyggd armatur 


Läckage från insatllationer •  WC-stol med inbyggd cistern ska ha 
spolcistern placerad i ett vattentätt 
och ventilerat utrymme med 
läckageindikering. Läckage ska mynna 
till rum med golvavlopp eller 
vattentätt golv. I WC-rum förses 
utrymmet där cisternen placeras med 
tätskikt på golv samt på vägg bakom 
och på sidor om cistern.
2) Armatur, t.ex. duschblandare ska 
placeras i ett vattentätt utrymme med 
läckageindikering. Läckage ska mynna 
till rum med golvavlopp eller 
vattentätt golv.


0 0 0  0 0 0


Rörgenomföring i 
golv och vägg med 
tätskikt 


Läckage i tätskikt •  Hål för rörgenomföring i golv- eller 
väggskiva eller motsvarande ska vara 
utfört med högst 2 mm mellanrum 
mellan skiva och rör.
2) Tappvatten-, värme- eller 
spillvattenrör genom vägg med 
tätskikt ska vara monterade och 
fixerade innan tätskiktet monteras sa 
att rörelse inte kan uppstå mellan rör 
och vägg med tätskikt.
3) Rörgenomföring med tappvatten- 
eller värmerör ska inte förekomma i 
golv med tätskikt. Vid avsättningar för 
tex WC-stol, tvättställ eller andra 
avloppsenheter får mått mellan 
spillvattenrör och väggens tätskikt inte 
understiga 60 mm. Genomföring av 
servisledning för tappvatten till 
småhus ska inte placeras i bad- eller 
duschrum. Servisledningen förlägges i 
skyddsrör, mått mellan skyddsrör och 
väggen får inte understiga 60 mm.


0 0 0  0 0 0


4) Förutom anslutning av kar- eller 
duschblandare ska inga 
rörgenomföringar finnas i plats för 
bad eller dusch. Vid rörgenomföring i 
vägg får mått mellan rör och 
Intilliggande väggs tätskikt inte 
understiga 60 mm.
5) Tätning ska göras mellan rör eller 
annan genomföringsdetalj och golvets 
eller väggens tätskikt.
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Våtrum


Konstruktion 
Beskrivning och 
placering


Fuktbelastning 
Exempel att beakta finns nästa 
kolumn [C]


Att beakta Effekten av fuktbelastningen
Beskrivning av skada eller förändring 
som kan orsakas av fuktbelastningen 


Uppskattning av fukttillstånd                          
Resultatet av beräkningen eller 
uppskattningen samt den metod 
som använts
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Aktiviteter och kontroller som 
ska ingå i fuktplan


Ansvarig Klart


Infoga egen logotyp


Skruvinfästningar 
och tätningar i golv 
eller väggar med 
tätskikt.


Läckage i infästning •  Skruvinfästningar i våtzon 1 ska 
göras i massiv konstruktion, i betong 
reglar eller enligt Våtrumsvägg 2012. 
2) Tätning av skruvinfästningar gäller i 
våtzon 1 och våtzon 2. 
3) Tätningsmassan ska fästa mot 
underlaget vara vattenbeständigt, 
mögelresistent och åldersbeständigt.


0 0 0  0 0 0


Golvbrunnar Läckage vid golvbrunn •  Golvbrunnar tillverkade före 1991 
eller inte uppfyller kraven enligt 
standarden SS-EN 1253 ska bytas ut 
vid renovering gäller även golvbrunnar 
som inte är monterade och fixerade i 
bjälklaget enligt nu gällande 
monteringsanvisningar.
2) Golvbrunn ska vara monterad med 
ett minsta avstånd av 200 mm mellan 
väggens tätskikt och yttre fläns.
3) Golvbrunn ska vara monterad och 
fixerad i bjälklag med de 
fastsättningshjälpmedel som finns 
t.ex. monteringsplatta eller fixtur.
4) Golvbrunn ska vara monterad i våg i 
höjd med anslutande tätskikt och en 
vågrätt tolerans p+/- 2 mm.
5) Väggnära golvbrunn som monteras 
närmare vägg än 200 mm ska 
golvbrunn och tätskikt vara provade 
och godkända tillsammans.


0 0 0  0 0 0


0 0 0  0 0 0


0 0 0  0 0 0


0 0 0  0 0 0


0 0 0  0 0 0
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Dolda tappvatten-
installationer


Läckage från rörinstallation •  Ledningar för tappvatten med 
kortare livslängd än byggnadens 
avsedda bruks tid bör vara lätt 
åtkomliga och lätt att byta ut.
• Installationer som är dolt 
placerade och inte inspekterbara i 
schakt, väggar, bjälklag eller bakom 
fast inredning ska utföras utan 
fogar
• Tappvatten- eller värmeledningar 
får inte monteras i ouppvärmda 
utrymmen som till exempel 
krypgrund eller vind.Tappvatten- 
eller värmeledningar får inte 
monteras i isolering i golv, 
ytterväggar eller vindsbjälklag.
• Rörsystem ska tryck- och 
täthetskontrolleras innan det tas i 
drift. Kontrollerna ska 
dokumenteras.


0 0 0  0 0 0


Placering av fogar, 
vatten och värme


Läckage från fogar •  Fogar på tappvattenledningar 
ska placeras i rum med vattentätt 
golv eller i särskilda inbyggnader 
eller i kopplingsskåp. Utrymmen för 
fogar i inbyggnader, 
installationsschakt eller 
kopplingsskåp ska ha vattentät 
botten och vara försedd med 
indikering för läckage. I 
inbyggnader och 
installationsschakt ska väggarna 
vara vattentäta 50 mm över 
schaktbotten och tätt anslutna mot 
denna. Läckage ska mynna till rum 
med golvavlopp eller vattentätt 
golv.


0 0 0 0 0 0
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• Fogar på värmefördelare ska vara 
synliga eller placerade så att det är 
åtkomliga. Utrymmen för 
fördelarrör med fogar, luftningar, 
ställdon med mera, i inbyggnader, 
installationsschakt eller 
kopplingsskåp ska ha vattentät 
botten och vara försedd med 
indikering för läckage. Läckage ska 
mynna på plats där man snabbt 
kan upptäcka detta. I inbyggnader 
och installationsschakt ska 
väggarna vara vattentäta 50 mm 
över schaktbotten och tätt 
anslutna mot denna. Läckage ska 
mynna på plats där man snabbt 
kan upptäcka detta.


• Utrymme för fogar, 
värmefördelare, luftningar, ställdon 
mm ska ha serviceöppning som är 
tillräckligt stor för kontroll, 
reparation eller byte av fogar. 
Serviceöppning får inte placeras i 
våtzon 1.


Vattenanslutna 
apparater i kök


Läckage från fogar •  Rörledning för tappvatten i kök 
ska monteras utan fogar fram till 
blandare eller apparat.
• Under diskbänk, diskmaskin, kyl, 
frys, ismaskin eller dylikt, ska det 
finnas ett tätt ytskikt, till exempel 
en fogtät golvmatta. Ytskiktet bör 
vara tätat vid golvgenomföringar 
och uppvikt minst 50 mm mot 
angränsade vägg eller dylikt, så att 
utläckande vatten eller kondens 
snabbt blir synligt.


0 0 0 0 0 0
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 Avvikelserapport 


 
Projekt nr: Projektnamn, ort: Datum/Rev. datum: Upprättad av: 


                        
Arbetschef: Platschef: Avvikelserapport nr: 


                  
 
Arbetsmoment:        Avvikelse upptäckt:        kl:        


Krav:        
 Beskrivning av avvikelse: 
  


Datum 


      
      


Huvudorsak till avvikelse: 
      


Förslag till avhjälpande åtgärd: 
      


Beställarens synpunkter önskas: Omgående   Senast:   Erfordras ej  


Åtgärd för att förhindra upprepning (korrigerande åtgärd): 
      


Följande åtgärder har beslutats och skall vidtagas: 
      


Åtgärder är beslutade i samråd med, samt godkända av beställaren: 
Ort:        Datum:        Beställarens sign.:        


 
Beslutade åtgärder är färdigställda: Datum:        Sign.:        


 








Tidig inventering av fuktrisker, behov av fuktutredning och fuktkompetens
Projekt:
Skapad:
Datum:


Version:
Ansvarig: Senast uppdaterad 2013-05-08


nr


Listan med påståenden som kan påverka fuktsäkerheten om de förekommer eller kommer att kunna 
inträffa


Initial bedömning
1 Nej, inte alls
2 Troligtvis inte
3 Eventuellt 
4 Ja, troligtvis
5 Ja, absolut Åtgärd Ansvarig


1 Det finns behov av fuktinventering och fuktstatusbedömning av befintliga byggnader. 3
2 Det finns behov av fuktskadesanering av befintliga byggnader 3
3 Det finns behov av fuktskydd för befintliga verksamheter/byggnader under produktion. 3
4 Det finns behov av stora väderskydd för produktionen. 3
5 Det finns ovanliga driftmiljöer i projektet. 3
6 Det finns kemiska laster som påverkar driftsituationen. 3
7 Höga fuktlaster kommer att belasta byggnaden ovan mark. 3
8 Det finns höga krav på ytvattenhantering. 3
9 Höga fuktlaster kommer att belasta byggnaden under mark. 3


10 Det finns höga toppar i fuktproduktionen i drift. 3
11 Tidvis kommer driftsystemen att stängas ned. 3
12 Det kommer att finnas fuktkänsliga ytmaterial i projektet. 3
13 Det saknas strukturerad DoU erfarenhet gällande fukthantering. 3
14 Produktion kommer att ske under känsliga årstider. 3
15 Det saknas fuktkrav specificerade i handlingar. 3
16 Det finns kravställningar i projektet som påverkar fuktkraven. 3
17 Byggnaden har en gestaltning som innebär många komplicerade materialmöten och övergångar. 3
18 Det saknas personer med rätt kompetens inom fuktområdet i projektet. 3
19 Det förekommer fuktkritiska konstruktioner. 3
20 Annat som kan innebära en fuktrisk


medelkomplexitet 3 Medelvärdet är ett mått på graden av projektets komplexitet
Hjälpmedel:
www.fuktcentrum.se antal 1 0


antal 2 0
antal 3 19
antal 4 0
antal 5 0



http://www.fuktcentrum.se/



		Riskinventering
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Tjänstebeskrivning för fuktsakkunnig 


Uppdraget som fuktsakkunnig 


Byggherren behöver ofta få stöd och hjälp att driva och följa upp fuktfrågorna i projektet. Det kan därför 
underlätta att anlita en fuktsakkunnig. Uppdraget som fuktsakkunnig innebär att man upprättar en strategi 
för hur man skall arbeta med och följa upp fuktsäkerhetsåtgärder i olika skeden men det kan också 
innebära att man är rådgivande i fuktfrågor åt byggherren. För att vara fuktsakkunnig skall man ha 
grundläggande kunskaper om fukt och även bred kompetens och kännedom om vilka konsekvenser det 
blir för framtida brukare om fuktrelaterade skador skulle inträffa i byggnaden. Erfarenhet från 
byggprocessens olika skeden är också nödvändig. 
 


Kompetenskrav 


� Byggnadsteknisk utbildning. 


� Kunskap om lagar och bestämmelser inom området fuktsäkerhet. 


� Goda kunskaper om fukt i material och konstruktioner, konsekvenser av fukt, 
fuktsäkerhetsprojektering, fuktsäkerhetsåtgärder i byggprocessen och kännedom om lämpliga 
hjälpmedel. 


� Erfarenhet av projektering, produktion, förvaltning och skadeutredning. 
 


Aktiviteter som kan utföras av en fuktsakkunnig 


I programskedet 


� 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. 
 


I projekteringsskedet (system och detalj) 


� Presentation av fuktsäkerhetsbeskrivningen för projektörer tillsammans med byggherren. 


� Genomgångar med projektörerna av systemval, fuktkritiska konstruktioner, metoder för 
fuktsäkerhetsbedömning, riskbedömning, checklistor, hjälpmedel och rutiner för dokumentation. 


� Uppföljning av fuktsäkerhetsprojekteringen såsom resultat från fuktsäkerhetsbedömning i 
projekteringen, riskbedömning och avvikelser. 


� Oberoende extern fuktgranskning av projekteringen med syfte att identifiera fuktkänsliga 
konstruktioner. 


� Revidering och komplettering av fuktsäkerhetsbeskrivningen utifrån information från projektörer. 
 


I produktionsskedet 


� Presentation av fuktsäkerhetsbeskrivningen för de fuktsäkerhetsansvariga hos entreprenörerna 
tillsammans med projektörerna. 


� Genomgång av fuktkänsliga moment, konstruktioner och installationer. 
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� Genomgång med entreprenörerna av: Mottagningskontroll, materialförvaring, väderskydd, 
intäckning, uttorkningstider, fuktmätning, renhållning och åtgärder vid uppfuktad 
konstruktion/material. 


� Genomföra fuktronder tillsammans med entreprenören. 


� Insamling av information från entreprenörer: Resultat från fuktmätningar, anteckningar från 
fuktronder, fotodokumentation, avvikelser och åtgärder som berör fukt, beräkningsresultat, 
klimatdata, uttorknings- och avfuktningsåtgärder, drift- och underhållsinstruktioner som berör 
fukt, rutiner för fuktkontroll i förvaltningsskedet. 


� Sammanställning av fuktsäkerhetsdokumentation. 
 


I förvaltningsskedet   


� Presentation av fuktsäkerhetsdokumentationen för förvaltaren tillsammans med entreprenören. 


� Genomgång av: Fuktkritiska konstruktioner, rutiner för fuktkontroll under driften, drift och 
underhållsinstruktioner, rutin för åtgärder vid fuktskada, läckage, klagomål på inomhusmiljön 
med förvaltaren. 
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Fuktrond nr 
Projekt nr: Projektnamn: Ort: 


                  
Beställare: Fuktsäkerhetsansvarig produktion: Byggledare/kontrollansvarig PBL: 


                  
Datum: Medverkande 
            
Utförd av: 


      
 


Nr Kontrollpunkt Kommentar, avvikelse, förslag till åtgärd, hänvisning till 
dokument 
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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? 


     


1.3 Lagras material och produkter 
skyddade från fukt, nedsmutsning 
och åverkan?  


     


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. 


     


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 mate-


rial (monterat eller inte monterat) 
som har fuktats upp?  
Ange var och i vilken omfattning? 
Anges på ritning. 
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3.2 Har mätning av fukttillstånd i trä 
eller träbaserade material utförts? 
Ange resultat, mätmetod samt vem 
som utfört mätningen. 


     


3.3 Har gips fuktats upp? Ange var och i 
vilken omfattning. 


     


3.4 Lägsta uppmätta yttemperaturen  
på träbaserade material i °C 
Klimat RF% och temp °C ute och 
inne  


     


3.5 Har andra fuktkänsliga material (t ex 
mineralull, asfaboard, andra skivor 
etc.) fuktats upp? Ange vilka 
material, var och i vilken omfattning. 


     


4 Uttorkning av betong 
4.1 Finns det stående vatten på bjälklag? 


Ange omfattning och varaktighet 
samt markeras på ritning. 


     


4.2  
 
 


Har tidplanen för gjutning, 
uttorkningsklimatet eller typ av 
betongkvalitet eller ytskikt ändrats 
utifrån de ursprungliga förutsätt-
ningarna? Ange hur detta påverkar 
uttorkningstiden. 


     


4.3 Påskyndas uttorkningen? Ange 
metod och varaktighet. 


     


4.4 Utförs mätning av RF i betong enligt 
plan?  
Ange metod, vem som utför 
mätningen och omfattning. 


     


4.5  Finns det mätresultat? Ange 
avvikande mätresultat, orsak, åtgärd. 


     


5 Tekniska system 
5.1 Är öppna kanaler och don skydds-


täckta? 
     


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      
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dokument 


Bedömning 


Å
tg


är
d 


kr
äv


s 
Fö


lj 
up


p 


O
K


 


Ej
 re


le
va


nt
 


belagts med plastfolie, luftspalt-
bildande matta eller annat ytskikt? 
Ange metod och omfattning. 


7 Kontroll av utförandet vid fuktkritiska konstruktioner enligt fuktplan och fuktsäkerhetsprojekteringen 
7.1 Har fuktkritisk konstruktion kontrol-


lerats vid det aktuella fuktrondstill-
fället? 


     


7.2 Har fuktkritisk konstruktion doku-
menterats? 


     


8 Lufttäthet 
8.1 Har lufttäthetsåtgärder t ex överlapp, 


klämning vid skarvning plastfolie, 
tätning vid genomföringar, typ av 
plastfolie kontrollerats? 


     


9 Övrigt 
       
       


10 Nästa fuktrond 
       
       


 
Ovanstående kontroller är utförda: Datum:        
Byggherrens fuktsakkunnige, sign. Fuktsäkerhetsansvarig produktion, sign. 


  


 


* Bilagor: Planritningar med markeringar för stående vatten och uppfuktade material, mätresultat, avvikelserapporter, foton. 





		Fuktrond nr
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Fuktinventering och fuktstatusbedömning i befintlig byggnad 


Följande bör ingå i en fuktinventering som alltid bör föregå en ombyggnad. Fuktinventering bör även 
genomföras inför en garantibesiktning.  
 
Vid fuktinventering uppmärksammas även avvikelser, synpunkter, anmärkningar som framkommit under 
projekteringsskedet och byggskedet. 
 
Fuktinventeringen kan även användas vid fuktkontroll eller vid allmän inomhusmiljöundersökning under 
förvaltning för att identifiera fuktrelaterade risker. 
 


Invändig fuktinventering - allmänt 


• Granskning av ritningar för identifiering av fuktkänsliga konstruktioner (se exempel nedan). 
• Granskning av tidigare genomförda fuktmätningar och utredningar. 
• Uppgifter inhämtas från projekteringsskedet samt byggskedet.  
• Uppgifter inhämtas från lokalvårdare, förvaltare och driftpersonal. Om det är lämpligt inhämtas 


uppgifter om eventuella avvikande lukter eller andra noteringar från hyresgäst.  
• Det som åtminstone måste behandlas är tidigare fuktskador och hur dessa åtgärdats, förekomst av 


avvikande lukter, missfärgningar, mattsläpp mm. 
• Icke förstörande indikeringsmätningar utförs såsom:  


− Fuktindikering på betongbjälklag samt murade och gjutna invändiga ytor.  
− Iakttagelser som tyder på onormal fuktpåverkan noteras (t ex blåsbildning, missfärgning, 


släpp, sprickor). 
− Fukttillskottet i inneluften. Stort fukttillskott bör undersökas närmare. 
− Ventilationens funktion bedöms avseende fuktrisker. 
− Tryckförhållanden mäts. Onormalt över- undertryck bör utredas vidare. 
− Lufttäthet kan studeras och luftläckage spåras. Onormala otätheter bör utredas vidare. 


• Fördjupad utredning som kräver ingrepp, mätningar och provtagningar rekommenderas i de fall 
risker noterats. Fördjupad utredning utförs vid senare tillfälle och kan bestå av: 


− Mätningar och provtagningar som utförs där fuktindikering och andra noteringar visat på 
avvikelser. Provtagningar kan exempelvis vara prov för mikrobiologisk analys eller 
kemiska emissioner. 


− Stickprovsmässiga ingrepp i konstruktioner som utifrån ritningar och iakttagelser måste 
klarläggas avseende utförande, fukttillstånd och skaderisk såsom exempelvis 
övergolvskonstruktioner och 1-stegstätade regelväggar. 


− Fuktstatusbedömning i grunder, av ytterväggar och på vindar där mera utförliga 
fuktmätningar krävs för bedömning. 


 


Utvändig fuktinventering - allmänt 


• Omhändertagande av ytvatten (marklutning) och grundvatten studeras. 
• Fasadens kondition och funktion som väderskydd undersöks. Bland annat undersöks fogar, 


sprickor, bruksspill, förändring i material, fönsteranslutningar, plåtarbeten, håltagningar och 
genomföringar. 
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• Takets kondition och funktion att leda bort vatten från byggnaden undersöks. Bland annat 
undersöks tätskiktets kondition, sprickor, genomföringar, plåtarbeten, infästningar, 
materialförändringar, förekomst av vattenansamlingar och skräpansamlingar. 


• Vindars kondition och funktion undersöks med avseende på utifrån och/eller inifrån kommande 
fukt. Bland annat undersöks förekomst av lukter, missfärgningar, skadeinsekter och tecken på 
indrivning av snö. 


 


Vidare utredning och åtgärdsförslag för högre fuktsäkerhet 


De fuktförhållanden och eventuella skador som innebär risk skall utredas vidare.  
 
Åtgärder skall föreslås utifrån resultatet i syfte att hålla risken för framtida skador till ett minimum.  
 
Åtgärdsförslag kan delas in i akuta respektive förebyggande åtgärder som kan utföras på längre sikt.  
Akuta åtgärder kräver omgående genomförande för att inte riskera att skadan förvärras. 
Förebyggande åtgärder syftar till att förhindra framtida skador eller undvika fuktkänsliga konstruktioner. 
 


Exempel på fuktkänsliga konstruktioner 


• Krypgrunder 
• Platta på mark med ovanpåliggande värmeisolering 
• Platta på mark med underliggande värmeisolering av lättklinker, speciellt om denna är 


cementstabiliserad 
• Platta på mark utan underliggande isolering 
• Övergolvskonstruktioner 
• Pågjutningar 
• Motfyllda väggar 
• Kallvindar 
• Enstegstätade fasader 
• Välisolerade konstruktioner 
• Köldbryggor 
• Detaljer på yttertak 
• Terrasser och balkonger 
• Golv och väggar i våtrum 
• Golv och väggar i storkök, kyl- och frysrum 
• Vattenförande rör 
• Befintliga byggnader som saknar eller har bristfällig ångspärr 
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Byggherrens fuktsäkerhetskrav och krav på aktiviteter 


Nedan följer förslag på tekniska krav och krav på aktiviteter som byggherren kan ställa utöver samhällets 
krav.  
 
Byggherren gör överväganden avseende vilka krav som ställs och vad de medför för kostnader. I detta 
övervägande måste livscykelperspektivet tas med. En initial kostnad för att uppnå en fuktsäker 
konstruktion kan medföra kostnadsbesparing i ett senare skede i byggprocessen. Förslagen till krav gäller 
framförallt konstruktioner och material där fuktrelaterade skador kan ha en negativ påverkan på innemiljö. 
 
Förslagen på krav bör anpassas till det aktuella projektet. I vissa fall är det inte relevant att ta med 
samtliga krav och i andra fall måste kraven kompletteras med ytterligare krav. 
 
Tillsammans med kraven skall det anges: 


• hur kraven skall verifieras 


• konsekvens om kraven inte uppfylls 


• aktör som är ansvarig för att kraven uppfylls 
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Tekniska krav 


*) Ansvarig aktör: A-Arkitekt, K-Konstruktör, V-VVS-projektör, El-El-projektör, E-Entreprenör, L-Leverantör, B-Byggherre, F-Förvaltare 


Område Förslag till krav 
Konsekvens vid 


avvikelse 
Verifiering av att krav uppfylls 


Ansvarig aktör* 


(förslag) 


Mikrobiell påväxt Mikrobiologisk påväxt, avvikande lukt eller blånad får 


inte förekomma. Vid tveksamheter görs en 


mikrobiologisk analys.  


Utbyte av material 


alternativt mekanisk 


sanering 


Egenkontroll  


Mikrobiologisk analys vid 


tveksamhet 


Entreprenör 


Leverantör 


Fukt i trä Målfuktkvot <0,16 kg/kg vid leverans till byggplatsen 


och vid inbyggnad. För att uppfylla kravet krävs 


väderskyddat byggande.  


Utbyte av material.  


Sänd tillbaka 


leverans. 


Uttorkning av 


material beroende på 


varaktigheten och 


nivån på 


uppfuktningen 


A, K: Fuktsäkerhetsprojektering 


L: fuktmätning 


E: Fuktmätning enl. EN13183-2.  


Torkkvalitet enligt AMA 


EN14298:2004.  


A, K i 


projekteringsskedet 


L och E i byggskedet 


Andra fuktkänsliga 


material (gips, 


träbaserade skivor, 


isolering, mm) 


Kritiskt fukttillstånd får inte överskridas under bygg 


och förvaltningsskedet. Kritiskt fukttillstånd skall vara 


provat och verifierat av leverantören och ska anges 


med en säkerhetsmarginal.  


Utbyte av material,  


Sänd tillbaka 


leverans, 


Uttorkning av 


material beroende på 


varaktigheten och 


nivån på 


uppfuktningen 


A, K 


Fuktsäkerhetsprojekteringen, 


L: fuktmätning 


E: fuktmätning 


A, K i 


projekteringsskedet 


L och E i byggskedet 


Golvmaterial, 


ytskikt 


Kritiskt fukttillstånd får inte överskridas under bygg 


och förvaltningsskedet. Kritiskt fukttillstånd skall vara 


provat och dokumenterat för ingående material och 


för kombinationen av material t ex matta, lim, 


spackel och betong. Prognoser ska göras för 


uttorkning av betongkonstruktioner där fuktkänsliga 


ytskikt skall läggas. En RBK auktoriserad 


fuktkontrollant ska anlitas för mätning av RF i betong 


i god tid före mattläggning.  


Uttorkningen skall 


fortsätta tills kravet 


är uppfyllt innan 


läggning av ytskikt 


sker. 


A, K 


Fuktsäkerhetsprojekteringen, 


Leverantör (fuktmätning) 


E fuktmätning enl. RBK metoden. 


A, K i 


projekteringsskedet 


L och E i byggskedet. 
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Område Förslag till krav 
Konsekvens vid 


avvikelse 
Verifiering av att krav uppfylls 


Ansvarig aktör* 


(förslag) 


Lufttäthet Lösningar för beständig lufttäthet t ex klämning av 


skarvar, genomföringar och anslutningar i lufttäta 


skikt skall redovisas i detaljritningar. Luftläckaget skall 


verifieras genom mätning. Principiella lösningar för 


att säkerställa lufttäthet gås igenom, byggs och 


provas som demonstration vid arbetsberedning. För 


mer information hänvisas till ByggaL. 


Tätning efter 


läckagesökning. Ny 


verifierande 


täthetsprovning. 


A, K, VVS, El: Resultat från 


fuktsäkerhetsprojekteringen. 


E: Mätresultat från provtryckning 


vid olika tillfällen i bygg-


processen. 


 


A, K, VVS, El i 


projekteringsskedet, L 


och E i byggskedet. 


Tryckskillnad över 


klimatskalet 


Undertryck gentemot utomhus skapas med hjälp av 


ventilationen för att undvika konvektionsskador. Det 


bör dock beaktas att betydande undertryck gentemot 


utomhus kan ge komfortproblem. 


 VVS: Fuktsäkerhetsprojektering. 


E: Mätresultat luftflöden. 


B: Uppföljning i förvaltnings-


skedet. 


VVS, E, F 


Fukttillskott i 


inneluften 


Ventilationen dimensioneras så att fukttillskottet 


under normala betingelser under driftsskedet bör 


underskrida 2g/m
3
 under alla delar av året i bostäder.  


Ingen befuktning av luft utan att åtgärder görs för att 


undvika fuktskador i klimatskalet.  


Under byggskedet skall otät klimatskärm med 


fuktkänsliga material skyddas mot tillfällig 


uppfuktning pga stora fukttillskott som alstras t ex vid 


uttorkning.  


Injustering av 


luftflöden. 


Avfuktning av luften 


under byggskedet. 


VVS: Fuktsäkerhetsprojektering 


E: Avfuktning, klimatstyrning 


under byggtiden, mätning av 


uttorkningsklimat 


 


VVS i projekterings-


skedet. 


E i byggskedet. 


Speciella 


förutsättningar vid 


ombyggnad 


Fuktinventering ska utföras och åtgärdsförslag tas 


fram. Arbetet skall utföras av en fuktskadeutredare. 


   


Mikrobiell påväxt Mikrobiologisk påväxt, avvikande lukt eller blånad får 


inte förekomma. Vid tveksamheter görs en 


mikrobiologik analys.  


Utbyte av material 


alternativt mekanisk 


sanering 


Egenkontroll  


Mikrobiologisk analys vid 


tveksamhet 


Entreprenör 


Leverantör 


Våtrum och 


installationer 


Se branschregler för respektive område såsom Säker 


Vatten, GVK, BKR och MVK 


  Projektör, entreprenör 
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Krav på aktiviteter och andra krav 


Projektör 


Projekteringsskedet Förslag till krav på aktivitet eller dyl. Verifiering av att krav uppfylls Ansvarig aktör 


Kompetens Visa att kunskap, erfarenhet och rutiner för fuktsäkerhets-


projektering finns hos de företag och personer som skall 


projektera byggnaden. 


Dokumenterad erfarenhet, 


referensprojekt, intyg från 


utbildningar 


Projektörer 


Start-/informationsmöte fukt i 


projekteringsskedet 


Inblandade projektörer skall delges allmän information om 


fuktsäkerhet, om de projektspecifika kraven som skall 


uppfyllas och hur fuktsäkerhetsarbetet skall dokumenteras. 


Mötesprotokoll eller annan 


dokumentation 


Byggherren, 


Projektörerna medverkar 


Tidiga viktiga beslut som kan 


påverka byggnadens 


fuktsäkerhet 


Identifiera fuktkänsliga konstruktioner. 


Identifiera behov av väderskydd. 


Mötesprotokoll eller annan 


dokumentation 


Projektörerna 


Fuktsäkerhetsprojektering Fuktsäkerhetsprojektering skall utföras och genom denna 


skall visas att materialens tillåtna fukttillstånd inte överskrids 


under produktions- och förvaltningsskede. Checklista skall 


presenteras för byggherren innan projekteringen startar och 


vid några tillfällen under arbetets gång. Resultatet skall 


dokumenteras och inarbetas i handlingar.  


Checklista framtagen. 


Fuktsäkerhetsprojekteringen 


dokumenterad. 


Protokoll från 


uppföljningsmöten. 


Projektörerna 


A, K, VVS, El 


Egenkontroll/granskning En granskning av ritningar och beskrivningstexter med 


avseende på fuktsäkerhet utförs. Ett helhetsperspektiv skall 


beaktas, fuktkänsliga konstruktioner skall identifieras och 


alternativa lösningar föreslås. Granskningen bör utföras av en 


person som inte har varit engagerad i fuktsäkerhets-


projekteringen, och som har dokumenterad utbildning och 


erfarenhet från fuktsäkerhetsprojektering.   


Sammanställda gransknings-


kommentarer från fuktgransk-


ningen.  


Dokumentation av att åt-


gärder/ändringar utförts. 


Projektörer 


Fukt som punkt på 


projekteringsmöten 


Avstämning av fuktsäkerhetsarbetet och att kraven uppfylls 


samt samordning mellan olika projektörer görs lämpligen i 


samband med projekteringsmöten. Samordning sker bland 


annat genom samgranskning av handlingar. 
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Projekteringsskedet Förslag till krav på aktivitet eller dyl. Verifiering av att krav uppfylls Ansvarig aktör 


Avstämning mot tidplanen Kontroll att tidplanen är rimlig med hänsyn till de konstruk-


tioner som valts och de byggmetoder som förutsätts. Behov 


av ändring av tidplan diskuteras med byggherren. 


Mötesprotokoll/protokollförd 


samgranskning 


Projektörer 


Dokumentation Dokumentation som är relevant för byggnadens fuktsäkerhet 


sammanställs. T ex speciella utredningar, fuktsäkerhets-


projektering, etc. 


Dokumentation Projektörerna 


 


Entreprenör 


Produktionsskedet Förslag till krav på aktivitet eller dyl. Verifiering av att krav uppfylls Ansvarig aktör 


Kompetens Visa att kunskap om fuktsäkert byggande finns. En person 


utses som fuktsäkerhetsansvarig för byggplatsen. Den fukt-


säkerhetsansvarige ska ha dokumenterad kompetens och 


erfarenhet. 


Dokumenterad erfarenhet, 


referensprojekt, intyg från 


utbildningar 


Entreprenör 


Startmöte 


/informationsmöte fukt i 


produktionsskedet 


Inblandade entreprenörer skall delges allmän information om 


fuktsäkerhet, om de projektspecifika kraven som skall 


uppfyllas och hur fuktsäkerhetsarbetet skall dokumenteras. 


Mötesprotokoll eller annan 


dokumentation 


Byggherren, 


Entreprenörerna 


medverkar 


Tidiga viktiga beslut som kan 


påverka byggnadens fukt-


säkerhet 


Identifiera fuktkänsliga konstruktioner. 


Identifiera behov av väderskydd. 


Mötesprotokoll eller annan 


dokumentation 


Entreprenörer 


Tidig avstämning av tidplan Tidplanen justeras om det är nödvändigt för att säkerställa 


fuktsäkerheten.  


Mötesprotokoll, justerad 


tidplan. 


Byggherren och 


entreprenörer 


Genomgång av fuktsäkerhets-


projekteringen 


Entreprenörerna går igenom tillhandahållna ritningar och 


beskrivningar med hänsyn till att fuktsäkerhet och pro-


duktionstekniska aspekter samt projektörernas förslag på 


kontrollpunkter till kontrollplanen. Eventuella oklarheter och 


fuktkritiska lösningar diskuteras. 


Checklista för fuktgranskning. 


Protokoll från uppföljnings-


möten. 


Entreprenörerna 
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Produktionsskedet Förslag till krav på aktivitet eller dyl. Verifiering av att krav uppfylls Ansvarig aktör 


Kontrollplan för fuktsäker 


produktion inklusive entre-


prenörernas egenkontroll-


planer 


Entreprenörens formulerar en kontrollplan för att säkerställa 


ett fuktsäkert byggande (även kallad entreprenörens 


fuktsäkerhetsplan).  


 


Dokumenterad fuktsäkerhets-


plan inklusive egenkontrollplan 


Entreprenörerna 


Startmöte/information/utbild-


ning om fuktsäkerhet 


All personal hos entreprenörer, underentreprenörer och 


leverantörer som kan påverka byggnadens fuktsäkerhet ges 


information varför fuktsäkerhet är viktigt, information om 


byggherrens fuktsäkerhetskrav samt hur kraven skall 


uppfyllas och dokumenteras. Startmötet inklusive utbild-


ningen bör vara ca en halv dag. Därefter ges relevant infor-


mation vid arbetsberedning av fuktkritiska moment.   


  


Löpande fuktsäkerhetsarbete 


inklusive fuktmätningar, 


egenkontroller och fuktronder 


Kontroller och mätningar utförs enligt kontrollplanen.  


Fuktronder genomförs regelbundet av entreprenören och 


beställaren tillsammans.  


Avvikelser dokumenteras och åtgärder följs upp. 


Mätprotokoll, protokoll från 


fuktronder, avvikelserapporter 


Entreprenörer, 


Leverantörer, 


Byggherren 


Fukt som punkt på 


produktions/byggmöten 


Fuktsäkerhetsplanen följs upp, förändringar noteras, 


justering av tidplan m.h.t. uttorkningstider etc. görs vid 


behov. Observationer från fuktrond presenteras. Avvikelser 


noteras och åtgärder följs upp.  


Mötesprotokoll Entreprenörer, 


Leverantörer, 


Byggherren 


Fuktsäkerhetsdokumentation Dokumentation som är relevant för byggnadens fuktsäkerhet 


samlas ihop av entreprenörer och leverantörer. Fuktsäker-


hetsdokumentationen sammanställs av byggherren-


/fuktsakkunnig. 


För innehåll se bilaga 18. Innehållsförteckning 


fuktsäkerhetsdokumentation.  


Fuktsäkerhetsdokumentation Entreprenörerna 


 


 


Byggherren/fuktsakkunnig 
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Förvaltningsskede – krav på aktiviteter 


Förvaltningsskedet Förslag till krav på aktivitet eller dyl. 


Förvaltarens veri-


fiering av att krav 


uppfylls 


Ansvarig aktör 


Identifiera risker Identifiering av fuktkänsliga konstruktioner för att på ett 


tidigt stadium kartlägga risker och brister i fuktsäkerhet 


innan klagomål och stora skador uppstår. Om byggnaden är 


nyproducerad eller ombyggd skall projektörer och 


entreprenörer ge uppgifter om detta där även eventuella 


avvikelser under byggtiden skall ingå. I en befintlig byggnad 


utförs en fuktinventering för identifiering av byggnadens 


fuktrisker. 


Dokument med 


byggnadens fukt-


risker/fuktkritiska 


konstruktioner 


presenteras. 


Förvaltare 


med stöd av projektör och 


entreprenör 


Drift och underhållsplan Krav på att drift- och underhållsplan med hänsyn till 


fuktsäkerhet upprättas utifrån de fuktrisker som identi-


fierats enligt ovan och med hänsyn till de materialval som 


gjorts och förväntad teknisk livslängd för dessa material. 


Drift och under-


hållsplan med 


hänsyn till 


fuktsäkerhet. 


Entreprenör med stöd av projektör  


Dokumentation under drift Dokumentation av genomförda drift- och underhålls-


åtgärder enligt plan upprättas. Dokumentationen förvaras 


med husets övriga drift- och underhållsdokumentation. 


Dokumentation av 


genomförande av 


drift och underhåll 


enligt plan. 


Entreprenör 


 Regelbunden inventering av ytor och konstruktioner och 


funktioner för uppföljning av tidigare identifierade 


fuktrisker och identifiering av eventuellt nya fuktkänsliga 


konstruktioner. 


Dokumentation av 


uppföljning av 


fuktrisker. 


Byggherre 


Ny ägare  


Förvaltare 


 Bedömning av fuktsäkerhetsfrågor skall göras i samband 


med förändringar (förändring i tekniska system, kon-


struktioner eller verksamhet). Bedömning av nya fuktrisker 


skall göras. Eventuella brister ska åtgärdas. 


Dokumentation av 


förändringar och 


eventuella åt-


gärder. 


 


 Tecken på fuktskador skall registreras och undersökas. Om 


de tyder på fuktskada skall åtgärder vidtas. 


Dokumentation av 


tecken på fukt-


skador, bedömning 


av dessa och ev. 


åtgärder. 
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Förvaltningsskedet Förslag till krav på aktivitet eller dyl. 


Förvaltarens veri-


fiering av att krav 


uppfylls 


Ansvarig aktör 


Handlingsplan om skador uppstår 


 


 


Rutiner skall finnas såväl för att hantera akuta vattenskador 


som för klagomål rörande innemiljö, hälsa och skador. Plan 


upprättas för hantering av skador. 


Innemiljöenkät bör göras inom 2 år som uppföljning. 


Beredskapsplan  


 
 








 


Projekt namn/nummer: 
Upprättat av: 
Godkänt av: 
Senast uppdaterat: 
Dokumentstatus 
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Fuktsäkerhetsbeskrivning 
Projektnamn 
Projektnummer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upprättad av Godkänd av: 
 
 
 .......................................................................   .......................................................................................  
Fuktsakkunnig Byggherre 
 
 
 .......................................................................   .......................................................................................  
Ort, datum Ort, datum 
 
 
 
 
 
Senast reviderad: 
 
 
 .......................................................................  
Datum  
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Anvisning inför användande av mallen 
För att underlätta fuktsäkerhetsarbetet har en mall för fuktsäkerhetsbeskrivning, inkluderat fuktsäkerhets-
dokumentation, tagits fram. Syftet är att på ett systematiskt sätt gå igenom och dokumentera projektets 
förutsättningar ur fuktsynpunkt och vilka åtgärder som krävs av de olika aktörerna för att säkerställa att 
byggnaden inte får oönskade konsekvenser av fukt. Fuktsäkerhetsbeskrivningen upprättas tidigt i projektet 
av byggherren, eller av en av byggherren utsedd fuktsakkunnig med specialistkompetens inom fuktom-
rådet och erfarenhet från projektering och byggande och uppdateras därefter allteftersom de byggtekniska 
och produktionstekniska förutsättningarna blir kända. Fuktsäkerhetsbeskrivningen kommuniceras med 
projektörerna som ska arbeta med fuktsäkring i projekteringen. Inför produktionsskedet kommuniceras 
fuktsäkerhetsbeskrivningen och resultatet från fuktsäkerhetsprojekteringen till entreprenören som utser en 
fuktsäkerhetsansvarig som har ansvar för att dessa följs i produktionsskedet och att underlag för fuktsäker-
hetsdokumentation tas fram. 
 
Mallen innehåller förslag på rubriker och under varje rubrik finns ”vägledande” text som redovisar vad 
som ska anges under rubriken, omfattning, typ av uppgifter etc. Mallen följer fuktsäkerhetsmetod – 
ByggaF. 
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1 Projektbeskrivning 


1.1 Bakgrund 
Beskriv övergripande bakgrunden till projektet avseende placering av byggnad och verksamhet som kan 
ha betydelse vid bedömning av risk för skador orsakade av höga fukttillstånd. Denna fuktsäkerhets-
beskrivningsmall följer fuktsäkerhetsmetod – ByggaF. I ByggaF finns tillhörande hjälpmedel, litteraturtips 
m m. 
  
1.2 Organisation 


Ansvarsfördelning 


Beskriv projektorganisationen. Ange vem som är ansvarig byggherre, projektör, entreprenör, förvaltare, 
driftsansvarig, brukare etc. 
 
Fuktsakkunnig 


Ange av byggherren utsedd fuktsakkunnig och dennes arbetsuppgifter i projektet. 
 
Fuktsäkerhetsansvarig 


Ange av entreprenören utsedd fuktsäkerhetsansvarig. 
 
1.3 Lagar, förordningar, regler och anvisningar 
Det finns en mängd lagar, förordningar, regler och anvisningar som innehåller krav på fuktsäkring, 
byggnaders inomhusmiljö och människors hälsa som direkt eller indirekt har en koppling till fuktsäkerhet. 
 
1.4 Projektets förutsättningar 
Här redovisas underlag, bedömning och resultatet av utförd fuktriskanalys i progamskedet.   
 
Omgivning 


Beskriv kortfattat projektets omgivningsfuktpåverkan: Grundvattennivå, dränering, vattenavledning, 
grundförhållanden, omgivande terräng, kustnära läge, nuvarande och planerad framtida bebyggelse m m. 
 
Användning 


Beskriva kortfattat byggnadens användning och brukarens verksamhet med avseende på fuktsäker-
hetsparameterar som fuktbelastningar och krav på fuktnivåer för verksamheten: 
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Tidsplan 


Beskriv tidsplanen för projektet: Viktiga tidpunkter är: tid för byggstart, gjutning, torkstart, tätt hus, 
golvläggning etc. 
 
1.5 Byggnadsbeskrivning 
Byggnadens tekniska system beskrivs först i stora drag. Ange i stora drag vilken konstruktion och vilka 
material byggnaden kommer att utföras i. Ange vilken typ av ventilation, uppvärmningssystem och VA 
system som kommer att användas. Ange även vilka ytskikt som kommer att användas i olika typer av rum, 
t ex våtrum, kontorsrum, korridorer, entréer och fläktrum. 
 
2 Byggherrens fuktsäkerhetskrav 


2.1 Tekniska fuktkrav och krav på aktiviteter 
Ange byggherres krav på fuktsäkerhet och krav på aktiviteter som ska utföras för att säkerställa 
byggnadens fuktsäkerhet samt i vilka handlingar dessa krav återfinns. Underlag utgörs bland annat av 
fuktriskanalys i programskede, lagar och förordningar. 
 
2.2 Åtgärder vid avvikelser 
Beskriv hur avvikelsehanteringen ska gå till och vilka åtgärder som ska göras om det blir avvikelser från 
ställda krav. T ex hur man ska hantera det material som blivit uppfuktat. 
 
2.3 Uppföljning 
Beskriv de metoder som kommer att användas i projektet för uppföljning av kraven. Ange exempelvis på 
vilka möten aktörerna ska delta, hur man ska gå igenom vad som har utförts samt i vilken form de ska 
dokumentera resultatet. 
 
3 Fuktsäkring vid projektering  


3.1 Identifiering av fuktkänsliga konstruktioner och detaljer 
Fuktsäkerhetsarbetet ska starta tidigt i projektet genom att byggnadens fuktkänsliga konstruktioner och 
detaljer identifieras. Här ska varje projektör identifiera de konstruktioner, material och installationer som 
är känsliga ur fuktsynpunkt. Byggherrens fuktsakkunnige kan hjälpa till att identifiera fuktkänsliga 
konstruktioner, detaljer, material och installationer. Underlag utgörs bland annat av fuktriskanalys i 
programskede, lagar och förordningar. 
 
3.2 Fuktsäkerhetsprojektering 
Fuktsäkerhetsarbetet i projekteringsskedet innebär att projektörerna arbetar med fuktsäkerhetsprojektering. 
Varje projektör utser en person som är ansvarig för att fuktsäkerhetsprojektering utförs, dokumenteras och 
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redovisas för byggherren på ett systematiskt sätt. En fuktsäkerhetsprojektering ska utföras för alla 
byggnadsdelar och dess anslutningar och genomföringar som utsätts för någon form av fuktbelastning. 
 
3.3 Redovisning av fuktsäkerhetsprojektering 
Förutsättningar och resultat från fuktsäkerhetsprojekteringen ska redovisas på ett systematiskt sätt så att 
det är lätt att följa vilka åtgärder som har utförts för att säkerställa fuktsäkerheten. 
 
Redovisningen kan göras i tabellform och biläggas fuktsäkerhetsdokumentationen. 
 
4 Fuktsäkerhet i produktionsskedet 


4.1 Identifiering av fuktkänsliga moment och konstruktioner 
Till att börja med ska entreprenören identifiera de arbetsmoment, konstruktioner och installationer som är 
känsliga ur fuktsäkerhetssynpunkt. Dessutom ska all relevant information från projekteringsskedet över-
föras till produktionsskedet. 
 
4.2 Fuktsäkerhetsplan 
Utgående ifrån de fuktkänsliga moment och konstruktioner som identifierats ska entreprenören upprätta en 
fuktsäkerhetsplan för produktionsskedet. 
 
Här ska de aktiviteter beskrivas som ska utföras av entreprenören i produktionsskedet för att säkerställa en 
fuktsäker byggnad. Beskriv vilka rubriker planen bör innehålla. Exempelvis:  
 
 Fuktsäker materialhantering 
 Väderskydd och täckning av fuktkänsliga konstruktioner 
 Uttorkningsklimat 
 Fuktmätningar av material och uttorkningsklimat 


 
4.3 Fuktronder 
Beskriv om, när och hur ofta fuktronder ska utföras. Fuktronden utförs av entreprenörens fuktsäkerhets-
ansvarige tillsammans med byggherren eller byggherrens fuktsakkunnige och innebär att man systematiskt 
tittar på fuktkänsliga punkter enligt fuktsäkerhetsplanen. 
 
5 Fuktsäker förvaltning 


5.1 Drift- och underhållsinstruktion 
Drift- och underhållsinstruktioner som rör fuktsäkerheten ska upprättas.  
Sådana instruktioner kan vara: Åtgärder vid läckage eller vattenskada, städmetoder etc. 
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5.2 Fuktkontroll i driftsskedet 
Här kan det anges om det finns konstruktioner som ska följas upp eller kontrolleras i driftsskedet. Det kan 
vara motfyllda konstruktioner, terrasstak, känsliga anslutningar, avvattningssystem m m. 
 
6 Fuktsäkerhetsdokumentation 
Fuktsäkerhetsdokumentationen ska omfatta fuktsäkerhetsbeskrivningen (detta dokument) uppdaterat och 
kompletterat med följande bilagor: 
 


 Byggherrens fuktsäkerhetskrav. 
 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. 
 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, inspektionsbrunnar för dräneringen, ev. mjukfogningar som behöver 
översyn och underhåll mm. 


 Besiktningsprotokoll och utlåtanden som rör fuktsäkerhet. 
 Övrig dokumentation (ex. foton, protokoll från möten där fuktfrågor behandlats). 


 
Fuktsäkerhetsdokumentationen ska överlämnas till beställaren i god tid innan slutbesiktningen. 
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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 


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) 
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Fuktsäkerhetsplan produktion  
 


Projektnamn 
Projektnummer: 
 
 


 
 
 
Fuktsäkerhetsplanen är upprättad av: 
 titel, namn och datum: 
 
 
Fuktsäkerhetsansvarig produktion: 
 titel, namn och datum: 
 
 
Rev.nr Datum Beskrivning av ändring Sign 
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Introduktion 
Fuktsäkerhetsplanen upprättas av entreprenören/ fuktsäkerhetsansvarig produktion och beskriver vilka 
fuktsäkerhetsåtgärder och mätningar som kommer att utföras under produktionsskedet för att skydda huset 
och byggmaterialet mot skadlig fukt under produktionen. Fuktsäkerhetsplanen beskriver även hur 
uppföljningen kommer att ske vid byggnation av kritiska byggnadsdelar och moment vilka har 
identifierats av projektörerna vid fuktsäkerhetsprojekteringen. Tillägg/avvikelser från fuktsäkerhetsplanen 
som uppdagas under byggskedet ska infogas och uppdatera fuktsäkerhetsplanen. 
 
Under produktionsfasen har arbetsplatsens fuktsäkerhetsansvarige det övergripande ansvaret för att 
fuktsäkerhetsplanen följs och att löpande information om fuktsäkerhetsarbetet redovisas vid byggmöten 
och att underlag för fuktsäkerhetsdokumentation upprättas och överlämnas till byggherrens 
fuktsakkunnige. Mallen för fuktsäkerhetsplanen är grundstommen d v s kan utökas i omfattning beroende 
på projektet. 
 
Innehållsförteckning 
1. Organisation .............................................................................................................................................. 3 
2. Genomgång av fuktaspekter inför upprättande av fuktsäkerhetsplanen .................................................... 4 
3. Upprättande av arbetsberedningar inkluderande fuktsäkerhetsprojekteringens identifierade fuktrisker .. 5 
4. Väderskydd och hantering/ förvaring av byggnadsmaterial ...................................................................... 6 
5. Uttorkningsklimat ...................................................................................................................................... 7 
6. Betongkonstruktioner, avjämningsmassor ................................................................................................ 8 
7. Inbyggnad av trä, gips mineralull och andra fuktkänsliga material .......................................................... 9 
8. Lufttäthet ................................................................................................................................................... 9 
9. Åtgärder och hantering av avvikelser ...................................................................................................... 10 
10. Fuktrond och löpande redovisning till fuktsakkunnig ........................................................................... 11 
11. Kontroller .............................................................................................................................................. 12 
12. Fuktsäkerhetsdokumentation ................................................................................................................. 13 
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1. Organisation 


 Företag, namn, tel. nr., e-mail: 


Entreprenadform:  


Byggherre:  


Beställare:  


Byggherrens fuktsakkunnige:  


Fuktsäkerhetsansvarig 
produktion (kan vara flera) 


 


Fuktsäkerhetsansvarig 
projektering (kan vara flera) 


 


Övriga 
fuktsäkerhetsansvariga: 
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2. Genomgång av fuktaspekter inför upprättande av fuktsäkerhetsplanen  


Aktivitet/kontrollpunkt Delaktivitet  Resultat/metod Utfört 
Datum/ signatur 


Genomgång av byggherrens 
krav på fuktsäkerhet 


Byggherrens fuktsakkunnige går 
igenom/delger byggherrens fuktkrav 
till fuktsäkerhetsansvarig produktion 


 Fuktsakkunnig 
 
Fuktsäkerhetsansvarig 
produktion 
 


Genomgång av identifierade 
fuktrisker vid 
fuktsäkerhetsprojekteringen 


Respektive fuktsäkerhetsansvarig 
projektering delger fuktsäkerhets-
ansvarig produktion fuktsäkerhets-
projekteringens identifierade fukt-
risker samt hur dessa ska följas upp 
och dokumenteras.    


 Fuktsäkerhetsansvarig 
projektering 
 
Fuktsäkerhetsansvarig 
produktion 
 


Genomgång av identifierade 
fuktrisker för produktion 


Fuktsäkerhetsansvarig produktion 
identifierar fuktkänsliga moment, 
konstruktioner och installationer samt 
hur dessa ska följas upp och dokumen-
teras och upprättar denna fuktsäker-
hetsplan. 


 Fuktsäkerhetsansvarig 
produktion 


Identifierar arbetsberedning 
fukt 


Fuktsäkerhetsansvarig identifierar 
behovet av och tidpunkter när infor-
mation till arbetsplatsens personal och 
UE ska tas upp vad gäller arbets-
beredning inför fuktkritiska arbets-
moment.  
Arbetsberedningar ska dokumenteras. 


 Fuktsäkerhetsansvarig 
produktion 
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3. Upprättande av arbetsberedningar inkluderande fuktsäkerhetsprojekteringens identifierade 
fuktrisker 
Beredningarna ska minst innehålla punkterna 1-11 (vid förekomst) och därefter kompletteras med övriga identifierade riskmoment, se 
fuktsäkerhetsprojektering med riskvärdering. Beredningar ska dokumenteras. 


Löpnr Aktivitet Ansvarig 
Arbetsberedning 
Utförd Redovisning alternativt hänvisning till dokument 
Datum Sign 


1 Lufttäthet (Bygga L)     
2 Våtrum (BKR, GVK, Säker vatten)     
3 VVS installationer (Säker vatten)     
4 Takläggning     
5 Dörr och fönstermontage (detaljer)     
6 Prefabmontage (HDF, Sandwich-


element)  
    


7 Tätning av genomföringar klimatskal 
(utvändigt) 


    


8 Materialhantering     
9 Terrasser, balkonger     
10 Betonggjutning, avjämningsmassa     
11 Vattentäta konstruktioner     


Nedan redovisas identifierade fuktrisker från projekteringen 
12      
13      
14      
15      
16      
17      
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4. Väderskydd och hantering/ förvaring av byggnadsmaterial 


Aktivitet Beskrivning  Resultat/ metod 


Väderskydd 
 


Redovisa hur montaget och 
byggnaden ska väderskyddas samt 
hur takläggningen kommer att 
utföras med hänsyn till byggfukt före 
tätt hus, för att fuktkraven ska 
uppfyllas.  
Väderkänsligt montage får inte ske 
vid nederbörd.   
Se www.vaderskydd.se 


  


Leverans av 
byggnadsmaterial 
 
 


Redovisa vilka krav som kommer att 
ställas på materialleverantörerna 
vad gäller fuktkrav och emballage. 
Beskriv mottagningskontrollen på 
arbetsplats 


  


Lagring av byggnads-
material på arbetsplats 


Beskriv hur lagring av byggnads-
materialet kommer att ske på 
arbetsplatsen vad gäller väderskydd, 
klimathållning och nedsmutsning. 


  


 
  



http://www.vaderskydd.se/
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5. Uttorkningsklimat 


Aktivitet Beskrivning  Resultat/ metod 
Provisoriskt byggklimat Redovisa metod och maskinell insats 


samt förväntat klimat (RF (%), 
temperatur) med hänsyn till produk-
tionsskede. 
Avstämning mot uttorknings-
beräkningar. 


  


Klimatmätning  Beskriv hur klimatet RF% och 
temperatur kommer att övervakas 
och dokumenteras.  
Beskriv även metod för hur 
bedömning av fukttillskott och 
mikroklimat kontrolleras och 
dokumenteras. 
Avstämning mot uttorknings-
beräkningar. 


  


  







 


Projekt namn/nummer: 
Upprättat av: 
Godkänt av: 
Senast uppdaterat: 
Dokumentstatus 


 


 
 


Fuktsäkerhetsplan produktion 8 (13) 
Version 2013-05-08 


6. Betongkonstruktioner, avjämningsmassor 


Aktivitet Beskrivning Resultat/ metod 


Betonggjutningar Redovisa förväntad uttorkningspro-
cess i betonggjutningar och förstyv-
ningar med hänsyn till betongens 
vct-tal och uttorkningsklimat för att 
läggning av ytskikt ska kunna ske 
enligt tidplan.  


 


Avjämningsmassor Redovisa val av avjämningsmassa 
samt uttorkningstid med hänsyn till 
läggning av ytskikt.  


 


Kritisk RF Redovisa RF% kritiskt för de ytskikt 
som kommer att användas. 


 


Fuktmätning Beskriv antalet mätpunkter i betong-
konstruktioner och avjämnings-
massor, placering av mätpunkter 
samt val av mätmetod och mät-
frekvens. 
Ange vem som är anlitad för att ut-
föra fuktkontroll. 
Slutmätning ska utföras och doku-
menteras enlig gällande HUS AMA 
eller RBK (http://www.rbk.nu/) 


 


HDF-bjälklag Redovisa hantering av kvarstående 
fukt i hålrum samt uttorkning av fog-
gjutningar, hattbalkar, förstärkningar 
m m. 


 


  



http://www.rbk.nu/
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7. Inbyggnad av trä, gips mineralull och andra fuktkänsliga material 


Aktivitet Beskrivning  Resultat/ metod 
Fuktkvotsmätning i trä Redovisa omfattning, utförande, 


hur och när, vad gäller fuktkvots-
mätning i trä samt vid vilken 
fuktkvot trämaterial byggs in. 


 


Fuktmätning i andra 
fuktkänsliga material 


Redovisa omfattning på fuktmät-
ning i andra fuktkänsliga material. 


 


Mikrobiologisk påväxt Redovisa hur kontroll sker så att 
mikrobiologisk påväxt, före 
inbyggnad, ej uppstått på organiskt 
material. 


 


 
8. Lufttäthet 


Aktivitet Beskrivning  Resultat/ metod 


Genomgång av kraven 
avseende lufttäthet 


Redovisa omfattning, utförande.  


Granskning av projek-
terade handlingar  


Görs med fördel i samverkan med 
projektör med tanke på produk-
tionskritiska moment/detaljer. 
Hitta konstruktioner som under-
lättar lufttätning. 


 


Upprätta egenkontroll-
plan 


Upprätta egenkontrollplan i sam-
råd med projektör. Utför kontroller 
på kritiska punkter. 
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9. Planering för åtgärder och hantering av avvikelser 
Nedan anges den beredskap man har att hantera en uppkommen avvikelse. 
Aktivitet  Resultat/ metod (Redovisa hur dokumentation och åtgärd utförs ifall aktiviteten inträffar.) 


Avvikelser från denna 
fuktsäkerhetsplan. 


 


Mikrobiologisk påväxt på trä eller 
andra material. 


 


Förhöjd fuktkvot i trä mot godkänd 
nivå. 


 


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


 


Kritiskt fukttillstånd för ytskikts-
beläggning över/ underskrids i 
luften. 


 


Betong/ avjämningsmassor uppfyller 
inte kravet på kritisk relativ 
fuktighet. 


 


Vattenskada uppstår genom läckage 
t ex rörläckor, sönderblåst väder-
skydd. 
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10. Fuktronder och löpande redovisning till fuktsakkunnig 


Aktivitet Beskrivning  Resultat Ansvarig utförare 
Utfört: Datum/ signatur 


Fuktronder Redovisa vem som är ansvarig 
för att utföra fuktronder, hur 
ofta fuktronden kommer att 
utföras samt var dokumen-
tationen finns.  


  


Redovisning av fuktsäker-
hetsarbetet på arbetsplats. 


Redovisa hur det löpande 
fuktsäkerhetsarbetet kommer 
informeras till beställarens 
fuktsakkunnige. 
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11. Kontroller 


 Aktivitet Beskrivning  Resultat Ansvarig utförare 
Utfört: Datum/ signatur 


Fuktmätning i betong Redovisa vem som är ansvarig 
för kontrollen, resultat samt 
undertecknad när kontrollen är 
avslutad. 


  


Klimatmätning    


Fuktkvotsmätning i trä    


Fuktmätning i andra 
fuktkänsliga material 


   


Tryck och täthetskontroll 
rörledningar 


   


Lufttäthetsprovning Utför tidig täthetskontroll 
(provtryckning och läckage-
sökning) gärna i kombination 
med termografering under 
uppvärmningssäsongen. 


  


Täthetsprovning 
Terrassbjälklag/platta tak 


   


Kontroll av tätskikt, 
golvbrunnar, uppvik, 
genomföringar etc i 
våtrum 
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12. Underlag för fuktsäkerhetsdokumentation produktion 
Fuktsäkerhetsansvarig produktion ansvarar för att samla in och sammanställa följande dokumentation och 
överlämna detta till fuktsakkunnig: 
 


• 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. 
• 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, kontroll av inspektionsbrunnar till dränering, eventuella mjukfogningar som 
behöver översyn och underhåll mm. 


• Besiktningsprotokoll och utlåtanden som rör fuktsäkerhet. 
• Övrig dokumentation (ex. foton, protokoll från möten där fuktfrågor behandlats). 
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