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FÖRORD 
 
Fuktskador uppstår vanligtvis på grund av felaktig planering, projektering och utförande 
under hela byggprocessen. Fuktsäkerhetsarbetet under projekteringen handlar främst om att en 
fuktsäkerhetsprojektering utförs av projektörerna. Det som är oklart för de flesta i 
byggbranschen är hur projektörerna utför fuktsäkerhetprojekteringen.  
 
Granskningen har genomförts för att klargöra projektörernas diffusa utförande av 
fuktsäkerhetsprojekteringen. Syftet är att ta reda på projektörernas val av metod vid 
fuktsäkerhetsprojektering och granska om behovet av eventuell kompetensutveckling, inom 
fukt, bland projektörerna är nödvändig.  
 
Stort tack riktas till alla deltagare som tagit sig tiden och bidragit med användbar information 
utifrån sina egna erfarenheter gällande fuktsäkerhetsprojekteringen.  
Ett stort tack till vår handläggare, Peter Roots, som har hjälpt till med att strukturera upp 
examensarbete samt bidragit med god vägledning.        
  



 

  

SAMMANFATTNING 
 
Fuktskador uppstår vanligtvis på grund av felaktig planering, projektering och utförande 
under hela byggprocessen. Dessa felaktigheter resulterar i stora åtgärdskostnader som kan 
minimeras eller till och med elimineras om fuktsäkerhetsarbetet är väl genomförd. 
Projekteringsskedet är ett viktigt skede, där en noggrann och korrekt genomförd 
fuktsäkerhetsprojektering är av stor betydelse för det försatta fuktsäkerhetsarbetet under 
byggprocessen. Projektörernas roll i detta skede är att utföra en fuktsäkerhetsprojektering 
utifrån de ställda kraven från byggherren.  
Syftet med detta examensarbete är att ta reda på projektörernas val av metod vid 
genomförandet av fuktsäkerhetsprojektering och granska om behovet av eventuell 
kompetensutveckling, inom fukt, bland projektörerna är nödvändig.  
   
De två metoder som har använts för att uppnå syftet i detta examensarbete är intervjuer och 
litteraturstudier. 
 
Målgruppen i detta examensarbete är byggföretagen i Sverige. Det som granskas är hur de 
hanterar fuktsäkerhetsarbetet i projekteringsskedet, med fokus på hur fuktsäkerhets-
projekteringen utförs. Av de aktörer som medverkar i projekteringsskedet riktas all fokus på 
projektörerna.  
 
Tre av fem projektörer är missnöjda med den egna fuktkompetensen vilket överensstämmer 
med de fuktsakkunnigas uppfattning om projektörernas fuktkompetens. Under intervjuerna 
har flera fuktsakkunniga påpekat behovet av ökat fuktkompetens bland projektörerna. Den 
bristande fuktkompetensen leder till att projektörerna inte kan beakta eller upptäcka 
eventuella fuktrisker vid fuktsäkerhetsprojekteringen. 
Metod som 80 % av projektörerna tillämpar vid fuktsäkerhetsprojektering är ByggaF 
metoden. Projektörerna kunskap om ByggaF är fortfarande låg enligt de fuktsakkunniga och 
av den anledningen kan projektörerna inte tillämpa ByggaF metoden i sin helhet. Kompetens 
och erfarenhet är de viktigaste faktorerna som en projektör måste ha med sig, för att kunna 
beakta och upptäcka vad som är fel krävs det kunskap samt erfarenhet om vad som är rätt.       
 
Utifrån responsen från både byggnadsnämnden och deltagarna, framgår det att en granskning 
av dokumentationen gällande fuktsäkerhetsarbetet inte, alltid, begärs in av byggnadsnämnden.   
 
Slutsatsen är att projektörer måste införskaffa sig kompetens inom fukt och ByggaF metoden.  
 
 
 
Nyckelord: Fuktskador, Projekteringsskedet, fuktsäkerhetsprojektering, projektörer, ByggaF 
metoden   



 

  

SUMMARY 
 
 
Moisture damage usually occurs due to incorrect planning, design and execution throughout 
the construction process. These inaccuracies result in large cost of action that can be 
minimized or even eliminated if the moisture safety work is done properly. The design phase 
is an important stage and a properly implemented moisture safety design can be of great 
importance for the moisture safety work during the construction process. The planners’ role at 
this stage is to carry out a moisture safety work based on the requirements of the developer. 
The purpose of this exam is to find out the choice of method made by the planners’ in the 
implementation of moisture safety design and to review the need of competence development 
among the planners’ about moisture. 
   
The two methods that have been used to achieve the purpose of this exam are interviews and 
literature studies. 
The target group in this exam is the construction companies in Sweden. The way of how the 
companies handle of moisture safety design is being reviewed in the design stage.  Of all 
involved actors in the design phase, the focus is on the planners'. 
Three out of five planners' are dissatisfied with their own moisture competence, which is in 
line with the opinion of the experts' of moisture about the planners' competence.  
 
During the interviews, several experts' of moisture have pointed out the need for increased 
moisture competence among the planners'. The lack competence means that the planners' 
cannot consider or detect possible moisture risks during the moisture safety design. 
The method that is used by 80% of the planners' during moisture safety design is the ByggaF 
method. The planners' knowledge of ByggaF is still low according to the experts' of moisture 
and for this reason the planners' cannot apply entirely the ByggaF method. The tools that 
planners' need to have with them is knowledge and experience. In order to discover what is 
wrong, you need to have both the knowledge and experience about what is right. 
 
Based on the response from both the building committee and the participants, a review of the 
documentation regarding the moisture safety work is not always requested by the building 
committee. 
 
The conclusion is that projectors must acquire competence in both moisture and the ByggaF 
method.  
 
 
 
Keywords: Moisture damage, The design phase, Moisture safety design, Planners’, ByggaF 
metod    
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Fuktskador är sedan många år tillbaka ett känt problem inom byggbranschen. Fuktskador kan 
leda till hälsoproblem för de boende samt kostar en förmögenhet att åtgärda. Den totala 
kostnaden för att åtgärda alla fuktskador i Sverige, vad gäller småhus, beräknas ligga mellan 
90-100  miljarder kronor(Åberg, O & Thunborg, J 2010).  
 
Orsakerna till att fuktskador uppstår är flera och beror vanligtvis på felaktig planering, 
projektering och utförande under byggprocessen. Dessa felaktigheter kan undvikas genom 
införandet av ett systematiskt fuktsäkerhetsarbete och kontroller som sker i löpande form, 
under hela byggprocessen(Boverket: Fuktsäkerhetsarbete).  
En viktig faktor till att fuktskador uppstår är bristande samspel mellan aktörerna. Exempel på 
hur dåligt samspel kan uppstå är bristande kompetens inom fuktsäkerhet, otydlig 
ansvarsfördelning, dålig kommunikation inom samt mellan olika skeden under hela 
byggprocessen.  Missbedömda tidsplaner är ett annat exempel på dåligt samspel som leder till 
försenade byggprojekt(Fuktcentrum 2015: Branschstandard ByggaF- metod för fuktsäker 
byggprocess).  
 
Under maj 2013 verkställdes en ny version av ByggaF metoden och användningen av 
branschstandarden rekommenderas med syfte att uppfylla BBR-kraven gällande 
fuktsäkerhet(Boverket: Fuktsäkerhetsarbete).  
I branschstandarden framgår det vad de olika aktörerna skall beakta samt arbeta med i olika 
skeden under hela byggprocessen, men inte hur utförandet ska gå till.  
 
De aktörer som uppmärksammas i detta examensarbete är projektörerna, som under 
projekteringsskedet har ansvaret att utföra fuktsäkerhetsprojekteringen.  
Fokus riktas åt klargörandet av hur projektörerna går tillväga vid utförandet av 
fuktsäkerhetsprojektering som är ett viktigt moment i fuktsäkerhetsarbetet. Utöver detta 
granskas även hur omfattande projektörernas kompetens är inom fukt. 
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1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att identifiera projektörernas val av metod vid för utförandet av 
fuktsäkerhetsprojektering och identifiera om projektörerna är i behov av kompetensutveckling 
inom fukt.  
 
 

1.3 Metod 
De två metoder som använts för att uppnå syftet i detta examensarbete är följande: 

• Intervjuer 
• Litteraturstudie 

 
Genom ett antal intervjuer med olika projektörer(8-10 personer) möjliggörs identifieringen av 
de, eventuellt, olika tillvägagångsätten som projektörerna använder sig av vid arbetet med 
fuktsäkerhetsprojektering. Intervjuerna kommer att ske på plats, det vill säga face to face om 
projektörerna har tid och möjlighet, annars sker dessa via mail eller telefonsamtal. 
Intervjufrågorna och svaren kommer att finnas tillgängligt under rubriken bilaga.    
 
 

1.4 Avgränsning 
Målgruppen i detta examensarbete är byggföretagen i Sverige. Det som granskas är hur de 
hanterar fuktsäkerhetsarbetet i projekteringsskedet, med fokus på hur fuktsäkerhets-
projekteringen utförs. Av de aktörer som medverkar i projekteringsskedet riktas all fokus på 
projektörerna. Det som granskas är hur projektörerna går tillväga vid utförandet av 
fuktsäkerhetsprojekteringen för att uppfylla BBR-kraven samt om projektörerna har 
tillräckligt med kompetens inom fukt.  
I detta examensarbete läggs inget fokus på definitionen av fukt och alla termer som används 
inom detta område, eftersom detta anses vara en grundläggande kunskap hos målgruppen.  
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2. Fuktsäkerhetsdimensionering  
2.1 BBR-kraven på fuktsäkerhet/fuktsäkerhetsprojektering  
Boverkets byggregler består av allmänna råd samt föreskrifter, där fukt behandlas i avsnitt 6:5 
som allmänt råd. Syftet med fuktsäkerhetsarbete inom ett bygge är att byggnaden inte ska 
utsättas för fuktskador samt att fukten inte ska inverka negativt på människors hygien och 
hälsa. Detta bör granskas under projekteringen för att inte låta det högsta tillåtna 
fukttillståndet överstigas, genom lämplig val av byggmaterial, byggprodukter samt 
byggnadsteknik. Det är viktigt att boverkets byggregler (BBR) följs noggrant samt BBR-
kraven uppfylls vid projektering av eventuella byggnader(Boverket: Fuktsäkerhetsarbete).  
 
I projekteringsskedet sker förebyggande arbete gällande fuktsäkerhet som sedan används 
under kommande skeden i byggprocessen. Detta sker med hjälp av fuktsäkerhetsprojektering 
som är en viktig del inom fuktsäkerhetsarbetet och används under hela byggprocessen.  
Genom tillämpning av ByggaF-metoden under hela byggprocessen, från planering till 
förvaltning, ges möjligheten till att säkerställa, kommunicera och dokumentera fuktsäkerheten 
på ett systematiskt sätt. Branschstandardens främsta syfte är att i ett tidigt skede skapa rätt 
förutsättningar för att uppnå en fuktsäker byggnad vid nybyggnads-, ombyggnads- och 
renoveringsprojekt(Fuktcentrum 2015: Branschstandard ByggaF- metod för fuktsäker 
byggprocess).  
 
Figuren nedan redogör ByggaF metoden och det rödmarkerade området i figuren illustrerar 
det som är väsentligt i detta examensarbete, det vill säga, vilka aktörer samt under vilket 
skede i byggprocessen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Fuktcentrum 2015: Branschstandard ByggaF- metod för fuktsäker byggprocess.  
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2.2 Aktörer i projekteringsskedet  
Aktörerna som medverkar i detta skede är projektörerna, som består av arkitekter, 
konstruktörer, VVS- och el projektörer. Projektörerna inom varje område ska arbeta med 
fuktsäkerheten för att uppfylla de krav som ställs av både byggherren och BBR.  
Alla aktörer kan använda sig av ByggaF metoden som innehåller både rutiner och hjälpmedel 
som kan tillämpas under hela byggprocessen(Fuktcentrum 2015: Branschstandard ByggaF- 
metod för fuktsäker byggprocess).  
 
 
Figuren nedan vissar hur en organisering inför fuktsäkerhetsarbetet kan se ut.  
De blåmarkerade området vissar de aktörer som medverkar i projekteringsskedet.   
 

Figur 2. Fuktcentrum 2015: Branschstandard ByggaF- metod för fuktsäker byggprocess 
 
För att fuktsäkerhetsarbetet skall kunna utföras på ett systematiskt sätt i projekteringsskedet, 
måste eventuella handlingar från tidigare skeden vara framtagna av byggherren samt vara 
tillgängliga för projektörerna. Dessa handlingar tas fram, oftast, med hjälp av en 
fuktsakkunnig som byggherren själv anlitat. Projektörernas uppgift i detta skede är att utföra 
en så kallad fuktsäkerhetsprojektering inom respektive område genom tillämpning av 
exempelvis ByggaF metoden(Fuktcentrum 2015: Fuktsäkerhetsbeskrivning).  
 
 
Figuren nedan redogör processen kring fuktsäkerhetsarbete i olika skeden, fram till 
projekteringsskedet. Under varje skede redogörs vad som skall beaktas för att kunna uppnå ett 
systematiskt fuktsäkerhetsarbete.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.  
 
Ett systematiskt fuktsäkerhetsarbete ska alltid utföras oavsett byggprojektets 
storlek(Boverket: Ställ rätt krav).  

 Utredningsskede   

Fuktriskanalys 
 

Projekteringsskede 

 

Fuktsäkerhetsprogram 
 

 

Fuktsäkerhetsprojektering 
 

 

 

Programskede 
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2.3 Fuktsäkerhetsprojektering   
Fuktsäkerhetsprojekteringen är ett av de ingående momenten i projekteringsarbetet och bör 
utföras tidigt under projekteringsskedet, av projektörerna. Det som sker är att projektörerna 
inom varje område utser en fuktsäkerhetsansvarig som ska se till att fuktsäkerhets-
projekteringen utförs på rätt sätt. Den fuktsäkerhetsansvariga ska efter avslutad 
fuktsäkerhetsprojektering redogöra resultatet för den fuktsakkunniga som kontrollerar, 
redigerar(vid behov) och slutligen verifierar det utförda arbetet.  
Tanken med fuktsäkerhetsarbetet, i bland annat, projekteringsskedet är att byggnader och dess 
byggnadsdelar ska utformas så att de klarar av att stå emot de olika fuktkällor som kan 
angripa byggnaden. En fuktteknisk bedömning utförs för byggnadens alla olika delar, för att 
kunna avgöra om fuktkällor kan påverka dessa delar i konstruktionen. Bedömningen utförs 
även för att ta reda på om de valda materialen kan hantera fuktbelastningen samt vilket 
fukttillstånd, möjligtvis, kan uppstå i byggnadsdelarna. Den fukttekniska bedömningen kan 
utföras genom beräkningar, alternativt, genom att utgå från bedömningar som har fungerat i 
tidigare projekt med likvärdig utformning samt likvärdiga förutsättningar. Att utgå från 
tidigare bedömningar handlar främst om erfarenheter från tidigare byggprojekt som är väl 
dokumenterade under en lång tid, i cirka10 år, och kallas för beprövade lösningar. Om 
förutsättningarna inte är detsamma i det aktuella byggprojektet är det ytterst viktigt att med 
hjälp av kvantitativ bestämning eller kvalitativ bedömningen reda ut vad avvikelsen innebär, 
för eventuell modifiering av byggnaden.         
Utöver beprövade lösningar är kvantitativ bestämning och kvalitativ bedömning två olika 
metoder som kan tillämpas för kontroll av byggnadsdelarnas förväntade fukttillstånd. Dessa 
metoder skiljer sig markant från varandra när det kommer till kompetens och arbetsinsats. 
Den gemensamma nämnaren, oavsett val av metod, är att den byggnadsfysikaliska analysen 
och dimensioneringen måste utföras på ett systematiskt sätt(Tillämpad byggnadsfysik, Bengt- 
Åke Petersson).    
 
I BBR, avsnitt 6:53, beskrivs kvantitativ bestämning och kvalitativ bedömning, enligt 
följande:  
 

• Kvantitativ bestämning kan utföras på två olika sätt, för att kontrollera byggnadsdelen. 
Det ena utförandet baseras på beräkningar som visar byggnadsdelens förväntade 
fukttillstånd och fuktfördelningen.  
I det andra utförandet som sker genom provningar, utförs mätningar och observationer 
på material, produkter, byggnader och byggnadsdelar. Det som framgår av 
provresultaten kan exempelvis vara förväntad fukttillstånd, fuktfördelning och 
eventuell intrång av vatten in i en byggnadsdel beroende på förutsättningarna då 
provningen genomförs. 

 
• Kvalitativ bedömning utförs med hjälp av tillämpbara anvisningar i exempelvis 

handböcker, branschregler och monteringsanvisningar. Det är väldigt viktigt att dessa 
är utvärderade genom kvantitativ bestämning eller beprövade lösningar. 
Anvisningarna bör granskas, för att säkerställa under vilka förutsättningar dessa kan 
användas samt vilka tekniska egenskaperna som är utvärderade (Boverket: Fukt 
avsnitt 6:5).  
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I figuren nedan illustreras idén från Sveriges byggindustrier om hur ett systematiskt 
fuktsäkerhetsarbete kan se ut.  

Figur 4. Boverket: Fuktsäkerhetsprojektering 
 
Vid avslutad fuktsäkerhetsprojektering är det viktigt att resultaten redovisas på ett 
systematiskt sätt som är lätt att följa. Av dokumentationen skall det framgå vilka åtgärder som 
har vidtagits för att fuktsäkra byggnaden och dess byggnadsdelar. Den fuktsäkerhetsansvarige 
måste kontrollera handlingarna noga och därmed sker en samgranskning med samtliga 
projektörer. Även byggherren bör utföra en granskning av handlingarna med avseende på 
fuktsäkerheten, möjligtvis med hjälp av den anlitade fuktsakkunnige.       
Dokumentationen skall bifogas som en bilaga i fuktsäkerhetsbeskrivningen(SBUF: ByggaF 
metod för fuktsäker byggprocess).  
   
I figuren nedan redogörs ett exempel på hur dokumentationen av fuktsäkerhetsprojekteringen 
kan utföras, vid tillämpning av ByggaF metoden. 
 

Figur 5. SBUF: ByggaF metod för fuktsäker byggprocess  
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3. Redogörelse av intervjufrågor 
Ett antal intervjufrågor, med fokus på projektörerna, har sammanställts. Frågorna är 
uppdelade i två delar. Frågorna i den första delen berör deltagarens bakgrund och frågorna i 
den andra delen berör deltagarnas utförande samt hantering av fuktsäkerhetsprojektering.    
Intervjufrågorna i den andra delen har definierats så att läsarna kan ta del av tanken bakom 
varje ställd fråga. 
Texten med fet stil är den fråga som ställs och direkt under varje fråga redogörs syftet med 
den ställda frågan.  
 
Fråga 1. 
Hur planerar du/ni inför fuktsäkerhetsprojekteringen? Vad beaktas?  
 
Syftet med frågan är att skapa förståelse kring förarbetet innan fuktsäkerhetsprojekteringen 
inleds av projektörerna.    
 
 
Fråga 2a. 
Hur hantera du/ni kravet på fuktsäkerhetsprojektering?  
 
Syftet med frågan är att kontrollera projektörernas uppfattning av vad 
fuktsäkerhetsprojekteringen går ut på samt hur de tänker gå tillväga för att uppfylla de krav 
som ställs av både byggherre och BBR.   
 
 
Fråga 2b. 
Utförs fuktsäkerhetsprojektering i varje projekt? Om nej, varför? 
 
Syftet med frågan är att fånga upp hur fuktsäkerhetsprojekteringen prioriteras. Beror 
prioriteringen av exempelvis byggprojektens storlek eller är det andra faktorer som styr om 
det utförs eller inte.   
 
 
Fråga 3a. 
Vilken metod använder du dig av under fuktsäkerhetsprojekteringen? Beskriv gärna 
metoden.  
 
Syftet med frågan är att ta reda på projektörens val av metod vid utförandet av 
fuktsäkerhetsprojektering. Tillämpar projektören exempelvis ByggaF-metoden eller någon 
annan metod.  
 
 
Fråga 3b. 
Är den valda metoden en allmän metod som du tillämpar vid varje projekt? Motivera 
gärna. 
 
Syftet med frågan är att ta reda på om projektörens valda metod går att tillämpa vid all typ av 
byggprojekt, som en mall.    
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Fråga 4. 
Hur utför du relevanta fuktberäkningar? (ange gärna namnet på det/de program samt 
hur det/de fungerar, om sådant används)  
 
Syftet med frågan är att ta reda på om projektörerna utför relevanta fuktberäkningar. Om de 
svarar ja på frågan, är det intressanta hur det utför detta. Använder de sig av exempel olika 
program eller plockar de ut relevanta värden från tabeller för de olika byggnadsdelarna.  
 
 
Fråga 5. 
Hur synkas dokumentationen av fuktsäkerhetsprojekteringen med den 
fuktsäkerhetsansvarige?   
 
Syftet med frågan är att reda ut om dokumentationen och informationsöverföringen till den 
fuktsäkerhetsansvarige fungerar som den ska. Den fuktsäkerhetsansvarige bär ansvaret för att 
projektörerna inom det egna området som exempelvis konstruktörer utför 
fuktsäkerhetsprojekteringen på ett korrekt sätt.    
 
 
Fråga 6. 
När kräver byggnadsnämnden en redogörelse av dokumentationen från 
projekteringsskedet?  
 
Syftet med frågan är att klargöra om byggnadsnämnden kräver in handlingar som redogör att 
fuktsäkerhetsarbetet har utförts i det specifika byggprojektet.  
BBR-kraven gällande fuktsäkerhetsarbetet är välbekant men om det sker någon granskning av 
byggnadsnämnden kring utförandet är diffust.  
 
 
Fråga 7. 
Hur tycker du, utifrån egen erfarenhet, att fuktsäkerhetsprojektering fungerar idag?  
 
Syftet med frågan är att lämna utrymme för projektören att dela med sig av sina tankar och 
funderingar kring fuktsäkerhetsprojekteringen.  
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4. Resultat och analys 
Det har varit svårt att komma i kontakt med tillräcklig många projektörer som haft viljan eller 
tiden att ställa upp på en intervju. Målet var att komma i kontakt med mellan åtta till tio 
projektörer, men fick endast tag på fem. För att kunna föra någon form av statistik tyckte vi 
att det krävdes fler deltagare och tog därför kontakt med fuktsakkunniga, som är väl insatta i 
hur fuktsäkerhetsprojekteringen ska gå till. Intervjufrågorna har besvarats av fem projektörer 
och sju fuktsakkunniga, från olika byggföretag.  
 
Utifrån syftet med detta examensarbete har två av de besvarade intervjufrågorna valts ut. 
Deltagarnas svar på dessa två frågor, angående projektörernas val av metod och uppfattningen 
av den egna fuktkompetensen, leder till att syftet kan besvaras.    
Svaren har sammanställts och redovisas med hjälp av två olika diagram.   
Det som redogörs i resultatet indikerar enbart deltagarnas uppfattning och ska inte tolkas som 
att hela byggbranschens delar samma uppfattning. 
 
Figuren nedan redogör deltagarnas uppfattning av den egna fuktkompetensen.  

Figur 6. Diagrammet visar antalet nöjda samt missnöjda aktörer kring den egna fukt-
kompetensen.  
 
Av diagrammet ovan framgår det att 60 % av projektörerna är missnöjda med sin 
fuktkompetens, däremot är alla fuktsakkunniga helt nöjda.  
Under intervjuerna har flera fuktsakkunniga påpekat behovet av ökat fuktkompetens bland 
projektörerna. Den bristande fuktkompetensen resulterar i att projektörerna inte kan beakta 
eller upptäcka eventuella fuktrisker vid fuktsäkerhetsprojekteringen.  
De fuktsakkunniga betonar en oro över projektörernas tolkning och förståelse av de 
checklistor som används i syfte att uppnå en systematisk redogörelse av fuktsäkerhetsarbetet. 
Checklistorna är alldeles för krångliga, det krävs erfarenhet och bred fuktkompetens för att 
kunna tyda och tillämpa dem korrekt.  
Majoriteten av de fuktsakkunniga är eniga om att de får lägga ner extra tid för att komplettera 
det som projektörerna inte lyckas utföra under fuktsäkerhetsprojekteringen. Detta beror på 
både kompetensbrist hos projektörer och den bristande kommunikationen som råder mellan 
fuktsakkunniga och projektörer. 
 

0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	  

Projektörer	  

Fuktsakkunniga	  

Är	  du	  nöjd	  med	  din	  kompetens	  inom	  fukt?	  

Ja	   Nej	   Deltagare	  
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Frågan som berör deltagarnas val av metod, redogörs i figuren nedan. 
  

 
Figur 7. Diagrammet visar en fördelning av deltagarnas val av metod vid fuktsäkerhets-
projektering. Med erfarenhet menas tillämpningen av exempelvis beprövade lösningar.  
 
Diagrammet ovan visar att fyra av fem projektörer väljer att tillämpa ByggaF metoden vid 
fuktsäkerhetsprojektering. Alla fuktsakkunniga tillämpar ByggaF metoden.    
Resultat som framgår av diagrammet stämmer inte överens med de fuktsakkunnigas 
uppfattning om projektörernas kompetens, för att kunna tillämpa ByggaF metoden i sin 
helhet. Enligt de fuktsakkunniga är ByggaF metoden, fortfarande, en okänd mark för de flesta 
projektörer. Detta försvårar bland annat det systematiska fuktsäkerhetsarbetet som är syfte 
med användningen av ByggaF metoden.  
Val av metod kan styras av, bland annat, aktörernas erfarenhet från tidigare projekt, där 
samma tillvägagångssätt kan användas i det befintliga projektet om förutsättningar är 
detsamma. Erfarenheten är ett avgörande faktor för att rätt fuktrisker skall kunna beaktas.  
För att kunna beakta och upptäcka vad som är fel krävs det kunskap och erfarenhet av vad 
som är rätt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	  

Projektörer	  

Fuktsakkunniga	  

Metod	  som	  4llämpas	  

ByggaF	   Erfarenhet	   Deltagare	  
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Under examensarbetet uppmärksammades intervjufrågan som handlar om 
fuktsäkerhetsprojektering och om det utförs i alla projekt. Deltagarnas svar på frågan ledde till 
en ytterligare fråga, nämligen, byggnadsnämndens roll. Det som är intressant angående 
byggnadsnämnden är om de begär redovisning av dokumentationen för varje projekt gällande 
fuktsäkerhetsprojektering.   
 
Enligt BBR skall byggherren se till att fuktsäkerhetsarbetet från projekteringsskedet är 
dokumenterad, ifall byggnadsnämnden begär en redovisning av dokumentationen inför 
startbeskedet. För att kontrollera om detta sker i praktiken utfördes en sammanställning av 
deltagarnas svar kring intervjufrågan, som redovisas i figuren nedan.  
 

Figur 8. Diagrammet redovisar deltagarnas uppfattning om fuktsäkerhetsprojekteringen 
utförs i varje projekt. 
 
Enligt en av de fuktsakkunniga utförs fuktsäkerhetsprojekteringen i de flesta projekten utan 
att det dokumenteras. Hen utrycker sig enligt följande: 
 

• ”Det är bara det att det kan vara väldigt högt och lågt vad det betyder och det är olika 
från olika konsulter och olika projektörer beroende på vad de har för bakgrund. Det 
finns liksom inget så här gör man, utan när man tar fram en ritning exempelvis så 
funderar man på, finns det grundvattentryck? Behöver vi ha betongen extra tät? Vi har 
ju tätskikt, hur ska vi utforma luftspalten i taket? Alla de här delarna som man jobbar 
med är ju en någon form av fuktsäkerhetsprojektering men det dokumenteras inte på 
något vettigt sätt utan det blir bara så att vi ser resultatet av fuktsäkerhets-
projekteringen på ritningen. Om jag, som konsult, inte förstår att det kan uppstå 
problem med t.ex. fukten på vinden om det inte finns någon plastfolie, då är det svårt 
att göra en fuktsäkerhetsprojektering. Kunskapen kring de här frågorna är relativt låg 
generellt sätt”. 

 
Både projektörer och fuktsakkunniga är överens om att fuktsäkerhetsprojekteringen inte utförs 
i alla projekt, beroende på erfarenhet, kompetens, projektets storlek och av ekonomiska skäl.  
Detta kan ställa till det vid en eventuell begäran från byggnadsnämnden gällande 
redovisningen av den utförda dokumentationen i projekteringsskedet.   

0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	  

Deltagare	  

Nej	  

Ja	  

Ibland	  
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Fuktsakkunniga	   Projektörer	  
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Kontakt togs med byggnadsnämnden angående granskningen av fuktsäkerhetsarbetet, för att 
ta reda på om de delar samma uppfattning som våra deltagare. 
Frågan som vi ställde till- och svaren från byggnadsnämnden redogörs nedan. 
 
Vi undrar hur ni på byggnadsnämnden jobbar kring fuktsäkerhetsarbetet dvs. om ni exempelvis 
kräver in handlingar som visar om fuktsäkerhetsarbetet har utförts under hela byggprocessen? 
Kräver ni in dessa handlingar vid all nyproduktion och ombyggnad eller handlar det om 
enstaka fall?  
 
”I bygglovsärenden brukar vi ibland inför startbesked begära in deras fuktplan eller vad de kallar den, 
lite olika. Där de beskriver sitt fuktsäkerhetsarbete, vilka risker de bedömer att de har och hur de 
hanterar dem. I sådana fall brukar vi inför slutbesked begära in dokumentation som styrker att de följt 
det de angav i fuktplanen. Detta görs på lite större objekt och där vi bedömer att de har stora 
fuktrisker, modulbyggnationer eller när man bygger på befintliga hus t ex. 
  
I övriga fall säkerställer vi fukthanteringen via specifika punkter i kontrollplanen som t ex: 
- Uttorkning av byggnadsmaterial/fuktmätning 
- Byggmaterial skyddat från väta. Organiskt material förvarat utan direktkontakt med jord 
- Godkänd fuktspärr i våtutrymmen ByggKeramikrådets (BKR:s) rekommendationer för tätskikt bör 
följas. 
- Fuktskydd där dolt läckage kan förekomma 
- Uppdämning i kommunalt dagvattensystem beaktad. Backventil bör monteras om uppdämnings 
höjden är högre än dränerings läge. 
- Dräneringens läge, kringfyllnadsmaterial och funktion 
- Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Dagvatten ska fördröjas på egen tomt (gäller även från 
hårdgjorda ytor). Stuprörsvatten får inte kopplas direkt till servisledning. Om takvatten leds direkt till 
stenkista via stuprör och ledningar ska kontrollen bestyrkas med fotografi över utförandet och 
redovisas för byggnadsnämnden för slutbevis”. 
 
Svaret från byggnadsnämnden har jämförts med deltagarnas svar på intervjufrågan som 
redogörs i figuren nedan.   

 
Figur 9. Diagrammet visar deltagarnas svar på om dokumentation begärs av 
byggnadsnämnden för alla projekt. Med Region menas att begäran från byggnadsnämnden 
sker beroende på vart i landet byggnaden uppförs.     
 
Utifrån responsen från både byggnadsnämnden och deltagarna, framgår det att en granskning 
av dokumentationen gällande fuktsäkerhetsarbetet inte, alltid, begärs in av byggnadsnämnden.   
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5. Slutsats 
Utifrån resultaten kan slutsatsen dras att projektörer måste införskaffa sig kompetens inom 
fukt och ByggaF metoden. 
 
Ytterligare slutsats som kan dras är att fuktsäkerhetsprojektering inte utförs i alla projekt 
och att byggnadsnämnden inte alltid kräver in en redovisning av dokumentationen 
gällande fuktsäkerhetsarbetet.   
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6. Rekommendationer  
Med tanke på det som har framgått av deltagarnas svar, under detta examensarbete har vi tre 
förslag på vad som bör införas och genomföras för att kunna uppnå ett förbättrat 
fuktsäkerhetsarbete.  
 

1. Förenkling av befintliga checklistor så att projektörer kan tyda och uppfylla de krav 
som ställs från byggherren gällande utförandet av fuktsäkerhetsprojekteringen.  
 

2. Byggföretagen bör införa en förlängd garantitid på alla byggen, vilket sätter större 
press på både byggherren och aktörerna som är involverade i utförande av 
fuktsäkerhetsarbetet under hela byggprocessen. 
 

3. Boverket bör införa krav på byggnadsnämnden som innebär att en redovisning av 
dokumentationen från fuktsäkerhetsarbetet alltid krävs in oavsett projektets 
omfattning. Detta kan leda till att dokumentationen av fuktsäkerhetsarbete hamnar i 
större fokus än idag och blir minst lika viktig som exempelvis byggnadens gestaltning 
och utformning.   
 

Införandet av dessa krav kan, ur ekonomisk aspekt, löna sig för företagen på lång sikt.   
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7. Fortsattarbete 
 
För fortsatt arbete med granskningen av fuktsäkerhetsprojektering kan följande studeras: 

 
• Kompetensutvecklingen bland projektörerna dvs. hur kan företagen motivera 

projektörerna till att införskaffa sig fuktkompetens? 
 

• Införandet av ett BBR-krav riktad mot byggnadsnämnden angående begäran av 
dokumentation av fuktsäkerhetsarbetet i alla projekt. 
 

• Byggherrens fuktkompetens och behovet av kompetensutveckling.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 16 

8. Referenser 

8.1 Rapporter 
 
Åberg, O & Thunborg, J (2010). God bebyggd miljö – förslag till nytt delmål för fukt och 
mögel, Karlskrona: Boverket 
 

8.2 Internet källor 
 
Boverket (2014). Fuktsäkerhetsarbete. 
https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/om-fukt-i-
byggnader/fuktsakerhetsarbete/ 
Hämtad 2018-10-10. 
 
Boverket (2014). Ställ rätt krav.  
https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/om-fukt-i-
byggnader/fuktsakerhetsarbete/stall-ratt-krav/  
Hämtad 2018-10-12. 
 
Boverket (2014). Fukt avsnitt 6:5 
https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/bbr---bfs-20116/ 
Hämtad 2018-10-12. 
 
Boverket(2014). Fuktsäkerhetsprojektering 
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-
byggregler/fuktsakerhet/fuktsakerhetsprojektering/ 
Hämtad 2018-10-12. 
 
Fuktcentrum(2015). Branschstandard ByggaF- metod för fuktsäker byggprocess.  
http://www.fuktcentrum.lth.se/verktyg-och-hjaelpmedel/fuktsaekert-byggande/byggaf-
metoden/ 
Hämtad 2018-10-12 
 
Fuktcentrum(2015). Fuktsäkerhetsbeskrivning  
http://www.fuktcentrum.lth.se/verktyg-och-hjaelpmedel/fuktsaekert-byggande/byggaf-
metoden/ 
Hämtad 2018-10-12 
 
SBUF 12026 Handboken ByggaF: ByggaF metod för fuktsäker byggprocess  
http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/33758d17-d5e8-4906-b5b6-
2e2192e61ae3/FinalReport/SBUF%2012026%20Handboken%20ByggaF.pdf 
Hämtad 2018-10-15 
 

8.3 Böcker 
 

Petersson.B(2001). Tillämpad byggnadsfysik 
Lund: Studentlitteratur AB 



 

 17 

9. Bilaga 
 
Här i bilagor kan läsaren ta del av intervjuerna som har utförts med samtliga deltagare.  
Intervjuerna är uppdelade i mailintervju samt telefonintervju. 
  

• Mailintervjun har utförts genom att ett Word dokument med intervjufrågor har 
skickats till varje deltagare, som sedan fyllt i sina svar och mailat tillbaka dokumentet. 
Det som läsarna får ta del av är det ifyllda dokumentet från samtliga deltagare.  
 

• Telefonintervjun har utförts genom samtal med deltagarna, där samtalen har 
dokumenterats.  

 

9.1 Mailintervju 
 
Ø Deltagare 1. 

Intervjufrågor 
 
Svaren nedan kommer att användas i syfte för vårt examensarbete som handlar om 
fuktsäkerhetsprojektering. Målet är att fokusera på hur projektörer går tillväga för att 
uppfylla BBR-kraven.  
 
Alla svar kommer att redogöras anonymt om inte deltagaren vill att vi ska ange 
företagets- samt personens namn. 
 
Vill du/företaget vara anonym? 
Ja Nej 
 
 
Om nej, ange ditt och företagets namn:  
 
Deltagarens bakgrund 
 
Fråga 1. 
Är du arkitekt eller konstruktör? 
 
Svar: Arkitekt 
 
Fråga 2. 
Hur många år har du jobbat med fuktsäkerhetsprojektering? 
 
Svar: Ett par år. 
 
 
Fråga 3a. 
Är du nöjd med din kompetens inom fukt? 
Svar: - 
 

 x 
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Fråga 3b.  
Om ja, vad har du för kompetens? 
Svar: - 
 
Fråga 3c. 
Om nej, varför? 
 
Svar: Frågan ligger till stor del i projektets helhet och i större projekt finns ofta med en 
fuktsakkunnig, vilken roll jag inte intar. 
 
Fråga 4. 
Jobbar du som konsult?  
 
Svar: Ja 
 
Fråga 5. 
Det finns en kurs som ger projektörer möjligheten att bli diplomerad fuktsäkerhetsansvarig, 
skulle detta vara något för dig?  
 
Svar: Nej, jag strävar inte efter att bli diplomerad, men en grundkunskap bör jag ha. 
 
 
Fuktsäkerhetsprojektering(Svara gärna utförligt på nedanstående frågor)  
 
Fråga 1. 
Hur planerar du/ni inför fuktsäkerhetsprojekteringen? Vad beaktas?  
 
Svar: Vi för en dialog med entreprenör och beställare om vilka eventuella möjligheter/risker 
som finns. Ofta har entreprenörerna sina ”typ-konstruktioner” i form av detaljer som vi tar 
del av. Om vi står för detaljerna, diskuteras de ofta i mötesform tillsammans med andra 
konsulter och discipliner. Vi gör dock inga beräkningar. 
I projekt som ska certifieras enligt t.ex. Miljöbyggnad finns krav på Fuktsakkunnig och 
eftersom projekt av den typen ökar, ser vi även att frågor och krav kring fuktprojektering 
ökar. 
 
Fråga 2a. 
Hur hantera du/ni kravet på fuktsäkerhetsprojektering?  
 
Svar: Gällande de delar av byggnaden som rör vår del av projekteringen, finns ibland en 
fuktsäkerhetsplan, Fuktsäkerhetsprojektering Bygga F, att ta i beaktande. Det är dock oftast 
inte vi som driver frågan, utan entreprenören, där projektörerna, fler än vår disciplin, fyller i. 
 
 
Fråga 2b. 
Utförs fuktsäkerhetsprojektering i varje projekt? Om nej, varför? 
 
Svar: Nej, det beror på hur stort projektet är och i vilket skede vi projekterar. Det är inte 
alltid vi blir involverade. 
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Fråga 3a. 
Vilken metod använder du dig av under fuktsäkerhetsprojekteringen? Beskriv gärna metoden.  
 
Svar: Fuktsäkerhetsprojektering enligt Bygga F 
 
Fråga 3b. 
Är den valda metoden en allmän metod som du tillämpar vid varje projekt? Motivera gärna. 
 
Svar: Nej, bara om den efterfrågas från entreprenör. 
 
Fråga 4. 
Hur utför du relevanta fuktberäkningar? (ange gärna namnet på det/de programmen samt hur 
det/de fungerar, om sådant används)  
 
Svar: Vi utför inte fuktberäkningar på vårt kontor. 
 
Fråga 5. 
Hur synkas dokumentationen av fuktsäkerhetsprojekteringen med den 
fuktsäkerhetsansvarige?   
 
Svar: Genom gemensamma checklistor. 
 
Fråga 6. 
När kräver byggnadsnämnden en redogörelse av dokumentationen från projekteringsskedet?  
 
Svar: Vid slutbesiktningen. 
 
Fråga 7. 
Hur tycker du, utifrån egen erfarenhet, att fuktsäkerhetsprojektering fungerar idag?  
 
Svar: Den hanteras främst av konstruktörer och entreprenörer och inte till så stor del av vår 
disciplin. Det ligger dock i vårt intresse att skapa byggnader som byggs hållbart och säkert 
och en grundläggande kunskap gör det enklare att kommunicera och implementera bra 
metoder. 
 
 
 
 
 

Tack för er samverkan! 
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Ø Deltagare 2. 

Intervjufrågor  
 
Svaren nedan kommer att användas i syfte för vårt examensarbete som handlar om 
fuktsäkerhetsprojektering. Målet är att fokusera på hur projektörer går tillväga för att 
uppfylla BBR-kraven.  
 
Alla svar kommer att redogöras anonymt om inte deltagaren vill att vi ska ange 
företagets- samt personens namn. 
 
Vill du/företaget vara anonym? 
Ja Nej 
 
 
Om nej, ange ditt och företagets namn:  
 
 
Deltagarens bakgrund 
 
Fråga 1. 
Är du arkitekt eller konstruktör? 
 
Svar: Var arkitekt, bytt jobb i augusti. 
 
Fråga 2. 
Hur många år har du jobbat med fuktsäkerhetsprojektering? 
 
Svar: 5 år 
 
Fråga 3a. 
Är du nöjd med din kompetens inom fukt? 
 
Svar: Nej 
 
Fråga 3b.  
Om ja, vad har du för kompetens? 
 
Svar: Erfarenhet från byggproduktion och projektering i 36 år. 
 
Fråga 3c. 
Om nej, varför? 
 
Svar: Bristfällig utbildning från förtaget man jobbar på och även från tydlighet från 
entreprenörer vad som förväntats av konsulten. 
Fråga 4. 
Jobbar du som konsult?  
 
Svar: Nej, har gjort 

 X 
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Fråga 5. 
Det finns en kurs som ger projektörer möjligheten att bli diplomerad fuktsäkerhetsansvarig, 
skulle detta vara något för dig?  
 
Svar: Kanske, man måste dock ha praktisk erfarenhet också alt. en tät kommunikation 
med byggproduktion. 
 
 
Fuktsäkerhetsprojektering(Svara gärna utförligt på nedanstående frågor) 
 
Fråga 1. 
Hur planerar du/ni inför fuktsäkerhetsprojekteringen? Vad beaktas?  
 
Svar: Jag brukade analysera det vi ritat och bedöma ev. risker och beskriva åtgärder i 
tillhandahållet ByggaF-protokoll.  
 
Fråga 2a. 
Hur hantera du/ni kravet på fuktsäkerhetsprojektering?  
 
Svar: Ibland var ByggaF protokollet i fylld med de vanligaste riskerna och lämplig 
åtgärd beskrivet. Då kompletterade/tog bort utifrån projektets förutsättningar. Någon 
gång fick vi ett ”blankt” byggaF” protokoll och då var svårigheten att kunna lokalisera 
alla ställen som utgjorde en fuktrisk.  
 
Fråga 2b. 
Utförs fuktsäkerhetsprojektering i varje projekt? Om nej, varför? 
 
Svar: De flesta nybyggnadsprojekt på senare tid har haft fuktsäkerhetsprojektering. 
Endast i mindre ombyggnader har fuktprojektering saknats. 
 
Fråga 3a. 
Vilken metod använder du dig av under fuktsäkerhetsprojekteringen? Beskriv gärna metoden.  
 
Svar: Erfarenhet, i brist på utbildning av lämplig arbetsprocess 
 
Fråga 3b. 
Är den valda metoden en allmän metod som du tillämpar vid varje projekt? Motivera gärna. 
 
Svar: För min del JA. Fuktproblem är svåra att läsa sig till. Man behöver ha varit med i 
ett antal projekt och även varit i produktion för att kunna bedöma risker på ett adekvat 
sätt. 
 
Fråga 4. 
Hur utför du relevanta fuktberäkningar? (ange gärna namnet på det/de program samt hur 
det/de fungerar, om sådant används)  
 
Svar: Gjorde inga sådana. 
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Fråga 5. 
Hur synkas dokumentationen av fuktsäkerhetsprojekteringen med den 
fuktsäkerhetsansvarige?   
 
Svar: Genom Bygga F protokoll där risker definieras, värderas. Åtgärder beskrivs och 
bedömning görs om åtgärden är tillfredställande. Protokoll gås igenom gemensamt på 
möte. 
 
Fråga 6. 
När kräver byggnadsnämnden en redogörelse av dokumentationen från projekteringsskedet?  
 
Svar: Vet ej. 
 
Fråga 7. 
Hur tycker du, utifrån egen erfarenhet, att fuktsäkerhetsprojektering fungerar idag?  
 
Svar: Kunde vara bättre. 
 
 
 
 
 
 

Tack för er samverkan! 
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Ø Deltagare 3. 
Intervjufrågor  

 
Svaren nedan kommer att användas i syfte för vårt examensarbete som handlar om 
fuktsäkerhetsprojektering. Målet är att fokusera på hur projektörer går tillväga för att 
uppfylla BBR-kraven.  
 
Alla svar kommer att redogöras anonymt om inte deltagaren vill att vi ska ange 
företagets- samt personens namn. 
 
Vill du/företaget vara anonym? 
Ja Nej    
 
 
Om nej, ange ditt och företagets namn:  
Filip Stenfeldt, AK-Konsult Indoor Air AB 
 
Deltagarens bakgrund 
 
Fråga 1. 
Är du arkitekt eller konstruktör? 
 
Svar: Ingetdera. Diplomerad Fuktsakkunnig och Byggdoktor. 
 
Fråga 2. 
Hur många år har du jobbat med fuktsäkerhetsprojektering? 
 
Svar: Ca 3–4 år. 
 
Fråga 3a. 
Är du nöjd med din kompetens inom fukt? 
 
Svar: Oklart vad ni menar. Alla har alltid utvecklingsområden. Men i och med min yrkesroll 
och utbildningar skulle jag säga att jag har över medelkompentens inom fältet Fukt. 
 
Fråga 3b.  
Om ja, vad har du för kompetens? 
 
Svar: Högskoleingenjör inom Byggteknik, med tillvalskurs ”Skademekanismer av Fukt”. 
Samt svar från fråga 1. 
 
Fråga 3c. 
Om nej, varför? 
Svar: 
 
Fråga 4. 
Jobbar du som konsult?  
 
Svar: Ja 
 

X  
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Fråga 5. 
Det finns en kurs som ger projektörer möjligheten att bli diplomerad fuktsäkerhetsansvarig, 
skulle detta vara något för dig?  
 
Svar: Nej, kursen riktar sig till projektörer. Min roll är som beställarens fuktsakkunnige, 
vilket innebär att det är jag som upprättar och följer upp kraven som projektörerna skall 
uppfylla. 
 
 
Fuktsäkerhetsprojektering(Svara gärna utförligt på nedanstående frågor) 
 
Fråga 1. 
Hur planerar du/ni inför fuktsäkerhetsprojekteringen? Vad beaktas?  
 
Svar: Jag arbetar som fuktsakkunnig och upprättar beskrivningar för hur projekteringen skall 
gå till samt lyfter upp identifierade risker som projektörer måste beakta. Vid behov fungerar 
jag som bollplank för projektörer att ta fram fuktsäkra lösningar. 
 
Fråga 2a. 
Hur hantera du/ni kravet på fuktsäkerhetsprojektering?  
 
Svar: Jag upprättar kraven och säkerställer att de utförs, alternativt dokumenterar om det inte 
utförs. 
 
Fråga 2b. 
Utförs fuktsäkerhetsprojektering i varje projekt? Om nej, varför? 
 
Svar: I samtliga projekt där jag medverkar så utförs det då det är mitt uppdrag att se till att det 
görs. 
 
Fråga 3a. 
Vilken metod använder du dig av under fuktsäkerhetsprojekteringen? Beskriv gärna metoden.  
 
Svar: En kombination av ByggaFs standardmallar, egna tillämpningar samt mina beställares 
malldokument används för att upprätta dokumentation. Jag håller startmöten där jag redovisar 
hur fuktsäkerhetsprojekteringen skall utföras, därefter medverkar på projekteringsmöten eller 
separata arbetsmöten för fuktfrågor. 
 
Fråga 3b. 
Är den valda metoden en allmän metod som du tillämpar vid varje projekt? Motivera gärna. 
 
Svar: Jag arbetar primärt bara med bara en beställare där jag har arbetat fram en rutin för hur 
jag lägger upp arbetet. Varför det i generella drag är samma upplägg och metod i majoriteten 
av mina projekt. 
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Fråga 4. 
Hur utför du relevanta fuktberäkningar? (ange gärna namnet på det/de program samt hur 
det/de fungerar, om sådant används)  
 
Svar: De program jag mest använder mig av är Wufi, HEAT och TorkaS. Wufi för 
fukttransportberäkningar. HEAT för att simulera köldbryggor. TorkaS för att räkna på 
uttorkningstider för betong (dock med kraftiga påslag på grund av rådande 
uttorkningsproblematik). 
 
Fråga 5. 
Hur synkas dokumentationen av fuktsäkerhetsprojekteringen med den fuktsäkerhetsansvarige 
och fuktsakkunnige?   
 
Svar: Projektörer får fylla i mallar för fuktriskinventeringen där de redovisar identifierade 
risker och vidtagna åtgärder. Dessa mallar skickas till mig som FSK som sammanställer i ett 
master-dokument som slutligen överlämnas till Beställaren vid avslutat projekteringsskede. 
 
Fråga 6. 
När kräver byggnadsnämnden en redogörelse av dokumentationen från projekteringsskedet?  
 
Svar: Jag har personligen aldrig varit med om något sådant krav från byggnadsnämnden. 
Möjligt att det har skett efter att jag har färdigställt mitt arbete i det aktuella projektet.  
 
Fråga 7. 
Hur tycker du, utifrån egen erfarenhet, att fuktsäkerhetsprojektering fungerar idag?  
 
Svar: Det är i min erfarenhet väldigt svårt att få projektörer att dokumentera sin utförda 
fuktsäkerhetsprojektering då malldokumenten är svåra att begripa sig på. Intresset finns 
generellt sett alltid inom alla discipliner att utföra en fuktsäkerhetsprojektering. Vilket gör att 
det ofta hålls en bra dialog, och ett löpande fuktsäkerhetsarbete som utförs i symbios mellan 
projektörer och FSK. Men i slutändan resulterar det ofta i att FSK får lägga ned extra tid för 
att dokumentera arbetet då projektörerna är osäkra på hur det skall dokumenteras och 
redovisas. 
 
 
 
 
 

Tack för er samverkan! 
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Ø Deltagare 4. 
Intervjufrågor  

 
Svaren nedan kommer att användas i syfte för vårt examensarbete som handlar om 
fuktsäkerhetsprojektering. Målet är att fokusera på hur projektörer går tillväga för att 
uppfylla BBR-kraven.  
 
Alla svar kommer att redogöras anonymt om inte deltagaren vill att vi ska ange 
företagets- samt personens namn. 
 
Vill du/företaget vara anonym? 
Ja Nej 
 
 
Om nej, ange ditt och företagets namn:  
Masis Sarkisian, AK-konsult Indoor Air AB 
 
Deltagarens bakgrund 
 
Fråga 1. 
Är du arkitekt eller konstruktör? 
 
Svar: Nej 
 
Fråga 2. 
Hur många år har du jobbat med fuktsäkerhetsprojektering? 
 
Svar: 3 år 
 
Fråga 3a. 
Är du nöjd med din kompetens inom fukt? 
 
Svar: Ja 
 
Fråga 3b.  
Om ja, vad har du för kompetens? 
 
Svar: Diplomerad fuktsakkunnig 
 
Fråga 3c. 
Om nej, varför? 
Svar: 
 
Fråga 4. 
Jobbar du som konsult?  
 
Svar: Ja 
 

X  
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Fråga 5. 
Det finns en kurs som ger projektörer möjligheten att bli diplomerad fuktsäkerhetsansvarig, 
skulle detta vara något för dig?  
 
Svar: Nej, redan gått den. 
 
 
Fuktsäkerhetsprojektering(Svara gärna utförligt på nedanstående frågor))  
 
Fråga 1. 
Hur planerar du/ni inför fuktsäkerhetsprojekteringen? Vad beaktas?  
 
Svar: Det beror helt och hållet på i vilket skede jag blir involverad samt vilka 
projektgrupper det handlar om. Generellt så utförs en genomgång av ByggaF systemet, 
en förklaring av mallar och syfte. Därefter hålls en genomgång av byggherrens krav 
(fuktsäkerhetsbeskrivningen). Sedan diskuteras projekteringen med avseende på de 
olika byggdelarna, i stora drag vilka typer av konstruktioner som ska användas och 
vilka problem som kan förknippas med dessa typer.  
 
Fråga 2a. 
Hur hantera du/ni kravet på fuktsäkerhetsprojektering?  
 
Svar: Menar ni kravet som i fuktsäkerhetsbeskrivningen eller hur man följer upp 
projekteringen? 
 
Fråga 2b. 
Utförs fuktsäkerhetsprojektering i varje projekt? Om nej, varför? 
 
Svar: Där vi är med förkommer det, kan finnas undantag när man jobbar åt en 
entreprenör som har en beställare som ej ställt krav.  
 
Fråga 3a. 
Vilken metod använder du dig av under fuktsäkerhetsprojekteringen? Beskriv gärna metoden.  
 
Svar: ByggaF, finns mer information på fuktcentrums hemsida.  
 
Fråga 3b. 
Är den valda metoden en allmän metod som du tillämpar vid varje projekt? Motivera gärna. 
 
Svar: En allmän metod som jag tillämpar i största möjliga utsträckning.  
 
Fråga 4. 
Hur utför du relevanta fuktberäkningar? (ange gärna namnet på det/de program samt hur 
det/de fungerar, om sådant används)  
 
Svar: Glasermetoden, Wufi pro 5.3, TorkaS. 
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Fråga 5. 
Hur synkas dokumentationen av fuktsäkerhetsprojekteringen med den 
fuktsäkerhetsansvarige?   
 
Svar: Beror på uppdragets omfattning och projektgrupp.  
 
Fråga 6. 
När kräver byggnadsnämnden en redogörelse av dokumentationen från projekteringsskedet?  
 
Svar: Beror på var i landet man befinner sig. Varierar enormt vilka krav 
byggnadsnämnden ställer på fuktsäkerhetsarbete, eller snarare i vilken omfattning de 
undersöker dokumentationen. 
 
Fråga 7. 
Hur tycker du, utifrån egen erfarenhet, att fuktsäkerhetsprojektering fungerar idag?  
 
Svar: Det fungerar sådär, får jag vara med i tidigt skede och har en eller jobbar mot en 
engagerad beställare funkar det superbra.  
 
 
 
 
 
 

Tack för er samverkan! 
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Ø Deltagare 5. 
Intervjufrågor  

 
Svaren nedan kommer att användas i syfte för vårt examensarbete som handlar om 
fuktsäkerhetsprojektering. Målet är att fokusera på hur projektörer går tillväga för att 
uppfylla BBR-kraven.  
 
Alla svar kommer att redogöras anonymt om inte deltagaren vill att vi ska ange 
företagets- samt personens namn. 
 
Vill du/företaget vara anonym? 
Ja Nej 
 
 
Om nej, ange ditt och företagets namn:  
 
 
Deltagarens bakgrund 
 
Fråga 1. 
Är du arkitekt eller konstruktör? 
 
Svar: Konstruktör 
 
Fråga 2. 
Hur många år har du jobbat med fuktsäkerhetsprojektering? 
 
Svar: 0 år 
 
Fråga 3a. 
Är du nöjd med din kompetens inom fukt? 
 
Svar: Ja 
 
Fråga 3b.  
Om ja, vad har du för kompetens? 
 
Svar: Fuktsäkerhetsdiplomerad 
 
Fråga 3c. 
Om nej, varför? 
 
Svar: 
 
Fråga 4. 
Jobbar du som konsult?  
 
Svar: Nej 

 X 
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Fråga 5. 
Det finns en kurs som ger projektörer möjligheten att bli diplomerad fuktsäkerhetsansvarig, 
skulle detta vara något för dig?  
Svar: Jag har gått kursen och är certifierad, är även certifierad för miljöbyggnad 
 
Fuktsäkerhetsprojektering(Svara gärna utförligt på nedanstående frågor) 
 
Fråga 1. 
Hur planerar du/ni inför fuktsäkerhetsprojekteringen? Vad beaktas?  
 
Svar: Innan vi lämnar anbud på ett projekt tittar vi igenom byggnadens konstruktion 
och utförande. Vi undersöker hur fukt har projekterats, finns det risker för fuktskador 
eller inte. Om det finns risker lyfter vi fram det och eventuellt hittar lösningar eller så 
ber vi beställaren lösta problemen.  
När vi lämnar anbud lyfter vi upp alla risker och konsekvenser samt tar med kostnader 
för fuktprojekteringen.  
När projektet startar tar vi in en fuktsakkunnig i tidigt skede som har tar hand om 
fuktprojekteringen. Med hjälp den fuktsakkunniga eliminerar vi riskerna om inte vi 
eliminerar alla brister inom fukt. 
Om företaget inte har en fuktsakkunnig hyr vi in en konsult som får jobba med detta. 
 
Fråga 2a. 
Hur hantera du/ni kravet på fuktsäkerhetsprojektering?  
 
Svar: Vi jobba med fuktsäkerhetsprojektering redan från anbudsskedet och följer alla 
lagar och krav till slutet av projektet 
 
Fråga 2b. 
Utförs fuktsäkerhetsprojektering i varje projekt? Om nej, varför? 
 
Svar: Vi tar alltid med en fuktsakskunnig 
 
Fråga 3a. 
Vilken metod använder du dig av under fuktsäkerhetsprojekteringen? Beskriv gärna metoden.  
 
Svar: Fuktsäkerhetsplan som vi följer under projektets gång. Den fuktsakkunniga 
pekar ut vart bristerna finns och lägger upp en plan för hur projekteringen ska gå 
tillväga genom att upprätta en fuktsäkerhetsplan 
 
Fråga 3b. 
Är den valda metoden en allmän metod som du tillämpar vid varje projekt? Motivera gärna. 
Svar: Ja 
 
Fråga 4. 
Hur utför du relevanta fuktberäkningar? (ange gärna namnet på det/de program samt hur 
det/de fungerar, om sådant används)  
 
Svar: Googla själv 
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Fråga 5. 
Hur synkas dokumentationen av fuktsäkerhetsprojekteringen med den 
fuktsäkerhetsansvarige?   
 
Svar: Genom en gemensam plattform där vi har all vår data. 
 
Fråga 6. 
När kräver byggnadsnämnden en redogörelse av dokumentationen från projekteringsskedet?  
 
Svar: Innan byggstarten 
 
Fråga 7. 
Hur tycker du, utifrån egen erfarenhet, att fuktsäkerhetsprojektering fungerar idag?  
 
Svar: Det fungerar bra, det finns tydliga lagar och regler samt bra redskap för att 
undvika fuktproblem men det finns alltid utrymme till utveckling och mer forskning. 
 
 
 
 
 
 

Tack för er samverkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 32 

Ø Deltagare 6. 
 

Intervjufrågor  
 
Svaren nedan kommer att användas i syfte för vårt examensarbete som handlar om 
fuktsäkerhetsprojektering. Målet är att fokusera på hur projektörer går tillväga för att 
uppfylla BBR-kraven.  
 
Alla svar kommer att redogöras anonymt om inte deltagaren vill att vi ska ange 
företagets- samt personens namn. 
 
Vill du/företaget vara anonym? 
Ja Nej 
 
 
Om nej, ange ditt och företagets namn:  
 
 
Deltagarens bakgrund 
 
Fråga 1. 
Är du arkitekt eller konstruktör? 
 
Svar: Byggentreprenör/ fuktkonsult 
 
Fråga 2. 
Hur många år har du jobbat med fuktsäkerhetsprojektering? 
 
Svar: 12 år 
 
Fråga 3a. 
Är du nöjd med din kompetens inom fukt? 
 
Svar: Ja  
 
Fråga 3b.  
Om ja, vad har du för kompetens? 
 
Svar: Dipl. Fuktsäkerhetsansvarig Projektering, Dipl. Fuktsakkunnig, RBK aukt. 
Fuktkontrollant, Byggdoktor, Byggingenjör. 
 
Fråga 3c. 
Om nej, varför? 
Svar: 
 
 
 
 

 x 
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Fråga 4. 
Jobbar du som konsult?  
 
Svar: Internkonsult på byggföretag 
 
Fråga 5. 
Det finns en kurs som ger projektörer möjligheten att bli diplomerad fuktsäkerhetsansvarig, 
skulle detta vara något för dig?  
 
Svar: Har gått utbildningen 
 
 
Fuktsäkerhetsprojektering(Svara gärna utförligt på nedanstående frågor) 
 
Fråga 1. 
Hur planerar du/ni inför fuktsäkerhetsprojekteringen? Vad beaktas?  
 
Svar: Hela klimatskärmen speciellt genomföringar fönster dörrar, terrasser, tak. 
Ytskikt och Betonguttorkning, grundläggning Rörinstallationer.  
 
Fråga 2a. 
Hur hantera du/ni kravet på fuktsäkerhetsprojektering?  
 
Svar: Vi utser en samordnande fuktsäkerhetsansvarig i projektering som ska hålla ihop 
detta och lyfta upp fuktrisker samt att upprätta dokumentet Fuktsäkerhetsprojektering 
enligt bygga F personen ska ha kompetens motsvarande fuktsakkunnig i ”Svanen”. 
 
Fråga 2b. 
Utförs fuktsäkerhetsprojektering i varje projekt? Om nej, varför? 
 
Svar: Ska i alla projekt enligt rutin. 50% av alla projekt gör detta  25% gör det på 
önskvärt sätt är min personliga uppfattning. 
 
Fråga 3a. 
Vilken metod använder du dig av under fuktsäkerhetsprojekteringen? Beskriv gärna metoden.  
 
Svar: Jag letar fuktrisker efter mallen bygga F och egna erfarenheter. Försöker så tidigt 
som möjligt undvika svåra lösningar och använda beprövade lösningar. Försöker 
avstyra tokigheter i systemskede om möjligt. 
 
Fråga 3b. 
Är den valda metoden en allmän metod som du tillämpar vid varje projekt? Motivera gärna. 
 
Svar: Olika former av upphandling vi kan tex inte påverka systemskedet i 
Totalentreprenad bara i egenutvecklade projekt . 
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Fråga 4. 
Hur utför du relevanta fuktberäkningar? (ange gärna namnet på det/de program samt hur 
det/de fungerar, om sådant används)  
 
Svar: TorkaS, Wufi för att kontrollera ibland som hjälp. Oftast ångmotstånd och 
handberäkningar. 
 
Fråga 5. 
Hur synkas dokumentationen av fuktsäkerhetsprojekteringen med den 
fuktsäkerhetsansvarige?   
 
Svar: Överlämningsmöte gemensamt framtagen fuktsäkerhetsplan med 
fuktsäkerhetsansvarig produktion. 
 
Fråga 6. 
När kräver byggnadsnämnden en redogörelse av dokumentationen från projekteringsskedet?  
 
Svar: Göteborgs stad vill ha in fuktkrav i form av fuktsäkerhetsbeskrivning i 
yggsamrådsmötet.  Miljöanpassat byggande i Göteborg anvisad mark vill att ByggaF 
ska följas uppföljning görs. 
 
Fråga 7. 
Hur tycker du, utifrån egen erfarenhet, att fuktsäkerhetsprojektering fungerar idag?  
 
Svar: Det blir mer och mer accepterat men kompetensen hos projektörerna är 
fortfarande låg, de har svårt att hitta sin roll. Det finns ett 50tal personer i landet som 
kan göra detta på ett fungerande sätt dvs. ett sätt som faktiskt förändrar och förbättrar. 
 
 
 
 
 
 

Tack för er samverkan! 
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Ø Deltagare 7. 
Intervjufrågor   

  
Svaren nedan kommer att användas i syfte för vårt examensarbete som handlar om 
fuktsäkerhetsprojektering. Målet är att fokusera på hur projektörer går tillväga för att 
uppfylla BBR kraven.   
  
Alla svar kommer att redogöras anonymt om inte deltagaren vill att vi ska ange 
företagets samt personens namn.  
  
Vill du/företaget vara anonym?  

Ja  Nej  
  
Om nej, ange ditt och företagets namn:   
  
  
Deltagarens bakgrund  
  
Fråga 1.  
Är du arkitekt eller konstruktör?  
 
Svar:  
Konstruktör  
 
Fråga 2.  
Hur många år har du jobbat med fuktsäkerhetsprojektering?  
 
Svar: 2år i projekt som konsult, 1år med standarddetaljer hos en stålentreprenörsfirma  

 
Fråga 3a.  

Är du nöjd med din kompetens inom fukt?  
 

Svar: Helt okej men den kan bli mycket bättre   

  
Fråga 3b.  
Om ja, vad har du för kompetens?  
 
Svar: Upplärd på företaget genom genomgångar med experter, handböcker, byggaF och 
riktlinjer på företaget.(vi har experter som bara håller på med fukt)  

  
Fråga 3c.  
Om nej, varför?  
Svar:  

 

X 
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Fråga 4.  
Jobbar du som konsult?   
 
Svar: Ja idag och under 2år som konsult. Innan hos en stålentreprenör i 5år där jag tittade på 
standarddetaljer för tätskiktet  
  
Fråga 5.  
Det finns en kurs som ger projektörer möjligheten att bli diplomerad fuktsäkerhetsansvarig, 
skulle detta vara något för dig?   
 
Svar: Nej inte i dagsläget, då jag jobbar mer med andra frågor och tar hjälp vid mer 
”avancerade” frågor.  

  

Fuktsäkerhetsprojektering(Svara gärna utförligt på nedanstående frågor)   
  
Fråga 1.  
Hur planerar du/ni inför fuktsäkerhetsprojekteringen? Vad beaktas?   
 
Svar: Går mkt på erfarenhet om vad som man vet fungerar om inte då får man ringa in de 
områdena. Osäkra områden undersöks i litteratur/beräkningar eller rådfrågar kollegor.  

  
Fråga 2a.  
Hur hantera du/ni kravet på fuktsäkerhetsprojektering?   
 
Svar: Använder beprövade lösningar. Utför fuktberäkningar vid behov.  
  

Fråga 2b.  
Utförs fuktsäkerhetsprojektering i varje projekt? Om nej, varför?  
 
Svar: Ja det beaktas alltid. Sedan kanske det inte alltid är relevant och då behöver man inte 
utföra någon fuktsäkerhetsprojektering.  
 

Fråga 3a.  
Vilken metod använder du dig av under fuktsäkerhetsprojekteringen? Beskriv gärna metoden.   
 
Svar: Använt delar av bygga F, Använda gamla beprövade lösningar som är ok ur 
fuktsäkerhetssynpunkt.  

 
Fråga 3b.  

Är den valda metoden en allmän metod som du tillämpar vid varje projekt? Motivera gärna.  
 
Svar: Nej de används vid behov  



 

 37 

Fråga 4.  

Hur utför du relevanta fuktberäkningar? (ange gärna namnet på det/de program samt hur 
det/de fungerar, om sådant används)   
 
Svar: Glaserberäkning, Wufiberäkningar 1D  
 

Fråga 5.  
Hur synkas dokumentationen av fuktsäkerhetsprojekteringen med den 
fuktsäkerhetsansvarige?    
 
Svar: Har varit med om genomgång med fuktsäkerhetsansvarig av resultaten från 
fuktberäkningarna. Annars vanligen checklistor.  
 
 
Fråga 6.  
När kräver byggnadsnämnden en redogörelse av dokumentationen från projekteringsskedet?   
 
Svar: Det är KA som in kräver in fuktchecklistor ifrån projektörerna i slutet av 
projekteringen.  
 

Fråga 7.  
Hur tycker du, utifrån egen erfarenhet, att fuktsäkerhetsprojektering fungerar idag?   
 

Svar: Den har blivit bättre men tycker att det behöver utvecklas mer. Dels för att utbilda 
projektörer samt att konstruktionerna blir mer komplexa.  

  

  

  

  

  

  
Tack för er samverkan!  
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Ø  Deltagare 8. 
Intervjufrågor   

  
Svaren nedan kommer att användas i syfte för vårt examensarbete som handlar om 
fuktsäkerhetsprojektering. Målet är att fokusera på hur projektörer går tillväga för att 
uppfylla BBR-kraven.   
  
Alla svar kommer att redogöras anonymt om inte deltagaren vill att vi ska ange företagets- samt 
personens namn.  
  

Vill du/företaget vara anonym?  

Ja  Nej  
  

  
Om nej, ange ditt och företagets namn:   
Sweco, Tomas  
  
Deltagarens bakgrund  
  
Fråga 1.  
Är du arkitekt eller konstruktör?  
Svar: Konstruktör  

  

Fråga 2.  
Hur många år har du jobbat med fuktsäkerhetsprojektering?  
Svar: 7år   

  
Fråga 3a.  
Är du nöjd med din kompetens inom fukt?  
Svar: Ja  

 
Fråga 3b.   
Om ja, vad har du för kompetens?  
Svar:   

Skrivit exjobb inom fukt samt jobbat med fuktfrågor inom uppdrag.   

Fråga 3c.  
Om nej, varför?  
Svar: -  
 

Fråga 4.  
Jobbar du som konsult?   
Svar: Ja  
  

  x   
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Fråga 5.  
Det finns en kurs som ger projektörer möjligheten att bli diplomerad fuktsäkerhetsansvarig, 
skulle detta vara något för dig?   
Svar: Ja  

  

Fuktsäkerhetsprojektering(Svar gärna utförligt på nedanstående frågor)   
  
Fråga 1.  
Hur planerar du/ni inför fuktsäkerhetsprojekteringen? Vad beaktas?   
Svar: Går mkt på erfarenhet om vad som man vet fungerar om inte då får man ringa in de 
områdena. Osäkra områden undersöks i litteratur/beräkningar eller rådfrågar kollegor. 
   

Fråga 2a.  
Hur hantera du/ni kravet på fuktsäkerhetsprojektering?   
Svar: Använder beprövade lösningar. Utför fuktberäkningar vid behov.  
  

Fråga 2b.  
Utförs fuktsäkerhetsprojektering i varje projekt? Om nej, varför?  
Svar:   

Ja det beaktas alltid. Sedan kanske det inte alltid är relevant och då behöver man inte utföra 
någon fuktsäkerhetsprojektering.  
 

Fråga 3a.  

Vilken metod använder du dig av under fuktsäkerhetsprojekteringen? Beskriv gärna metoden.   
 
Svar: Använt delar av bygga F, Använda gamla beprövade lösningar som är ok ur 
fuktsäkerhetssynpunkt.  

 
Fråga 3b.  
Är den valda metoden en allmän metod som du tillämpar vid varje projekt? Motivera gärna.  
 
Svar: Nej de används vid behov  
 

Fråga 4.  
Hur utför du relevanta fuktberäkningar? (ange gärna namnet på det/de program samt hur 
det/de fungerar, om sådant används)   

Svar: Glaserberäkning, Wufiberäkningar 1D  
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Fråga 5.  
Hur synkas dokumentationen av fuktsäkerhetsprojekteringen med den 
fuktsäkerhetsansvarige?    
 
Svar: Har varit med om genomgång med fuktsäkerhetsansvarig av resultaten från 
fuktberäkningarna. Annars vanligen checklistor.  
 
Fråga 6.  
När kräver byggnadsnämnden en redogörelse av dokumentationen från projekteringsskedet?   
 
Svar: Det är KA som in kräver in fuktchecklistor ifrån projektörerna i slutet av 
projekteringen.  

 
Fråga 7.  
Hur tycker du, utifrån egen erfarenhet, att fuktsäkerhetsprojektering fungerar idag?   
 
Svar: Den har blivit bättre men tycker att det behöver utvecklas mer. Dels för att utbilda 
projektörer samt att konstruktionerna blir mer komplexa.  

  

  

  

  

  

  
Tack för er samverkan!  
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9.2 Telefonintervju  
 

 
Ø Deltagare 9. 

Intervjufrågor  
 
Svaren nedan kommer att användas i syfte för vårt examensarbete som handlar om 
fuktsäkerhetsprojektering. Målet är att fokusera på hur projektörer går tillväga för att 
uppfylla BBR-kraven.  
 
Alla svar kommer att redogöras anonymt om inte deltagaren vill att vi ska ange 
företagets- samt personens namn. 
 
Vill du/företaget vara anonym? 
Ja Nej 
 
 
Om nej, ange ditt och företagets namn:  
Johan Haglund, Dryit 
 
 
Deltagarens bakgrund 
 
Fråga 1. 
Är du arkitekt eller konstruktör? 
 
Svar: Tidigare har jag jobbat på Sweco som konstruktör, jag har en bakgrund som projektör i 
7 år så jag är både fuktsakkunnig och konstruktör i botten. 
 
Fråga 2. 
Hur många år har du jobbat med fuktsäkerhetsprojektering? 
 
Svar: Jag har jobbat med fuktsäkerhetsprojektering i 8 år. 
 
Fråga 3a. 
Är du nöjd med din kompetens inom fukt? 
 
Svar: Ja. 
 
Fråga 3b.  
Om ja, vad har du för kompetens? 
 
Svar: Fuktsakkunnig. 
 
Fråga 3c. 
Om nej, varför? 
Svar: - 
 

 x 
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Fråga 4. 
Jobbar du som konsult?  
 
Svar: Ja, idag jobbar jag som konsult. 
 
Fråga 5. 
Det finns en kurs som ger projektörer möjligheten att bli diplomerad fuktsäkerhetsansvarig, 
skulle detta vara något för dig?  
Svar: - 
 
Fuktsäkerhetsprojektering(Svara gärna utförligt på nedanstående frågor)  
 
Fråga 1. 
Hur planerar du/ni inför fuktsäkerhetsprojekteringen? Vad beaktas?  
 
Svar: Det är väldigt olika, beroende på vad man har för kompetens. Jag skulle säga att det är 
många projektörer som inte riktigt vet vad som förväntas av dem när det gäller 
fuktsäkerhetsprojektering. De vet inte vad ByggaF är för någonting och vad som ska 
dokumenteras. Det handlar också om vilket skede man är i projektet, om man är i ett väldigt 
tidigt skede i projekteringen så att man har systemhandling skedet till exempel, då börjar man 
titta på lite mer övergripande risker och titta på vad kommer ställas inför risker här och vad 
behöver vi tänka på att koppla till tidplan, uttorkningstider osv och lite mer breda penseldrag 
som man tittar på, har vi grundvattentryck på konstruktionerna? Det går i ett system och det är 
att tänka på i det skedet. Detta är något jag tror projektörer gör, man gör det per automatik, en 
konstruktör gör ju detta man tar reda på vart grundvattennivån ligger men det kanske inte 
dokumenteras på något bra sätt som gör att resultatet dokumenteras på ritning. När man väl 
kommer in i detaljprojekteringen/bygghandling projekteringen då kan man börja gå in lite 
noggrannare och titta på olika detaljer, exempelvis hur balkonganslutningen ser ut och hur 
takanslutningen ser ut och kollar av det lite mer noggrannare. Det beskrivs ganska bra i 
ByggaF vad man behöver beakta i de olika skedena. 
 
Fråga 2a. 
Hur hantera du/ni kravet på fuktsäkerhetsprojektering?  
 
Svar: Egentligen är det som ett allmänt råd i BBR att vi ska jobba enligt ByggaF det är ett sätt 
att systematisk dokumentera fuktsäkerhetsprojektering. 
 
Fråga 2b. 
Utförs fuktsäkerhetsprojektering i varje projekt? Om nej, varför? 
 
Svar: Om man säger såhär, fuktsäkerhetsprojektering gör man i varje projekt så att säga, man 
beaktar fukten. Det är bara det att det kan vara väldigt högt och lågt vad det betyder och det är 
olika från olika konsulter och olika projektörer beroende på vad de har för bakgrund. Det 
finns liksom inget så här gör man, utan när man tar fram en ritning exempelvis så funderar 
man på, finns det grundvattentryck? Behöver vi ha betongen extra tät? Vi har ju tätskikt, hur 
ska vi utforma luftspalten i taket? Alla de här delarna som man jobbar med är ju en form av 
fuktsäkerhetsprojektering, man konstruerar och ritar det är egentligen ett slags 
fuktsäkerhetsprojektering men det dokumenteras inte på något vettigt sätt utan det blir bara så 
att vi ser resultatet av säkerhetsprojekteringen på ritningen. Jag skulle säga att det är ungefär 
som brand eller ljud, man har med de tankarna i projektet det har man. Det beaktas när man 
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designar en byggnad till exempel det gör de, sen är ju allting beroende på hur mycket man 
kan, om jag inte förstår som konsult att det kan bli problem med t.ex. fukten på vinden om det 
inte finns någon plastfolie då är det svårt att göra en fuktsäkerhetsprojektering. Kunskapen 
kring de här frågorna är relativt låg generellt sätt. 
 
Fråga 3a. 
Vilken metod använder du dig av under fuktsäkerhetsprojekteringen? Beskriv gärna metoden.  
 
Svar: ByggaF metoden är en checklista där man har en liten egen kontroll som man gör i den. 
Man behöver en fördjupad kunskap för att redogöra lite mer kvalitativa bedömningar och 
kvantitativa bedömningar när man räknar på daggpunkter, risk för kondens, uttorkning för 
konstruktionen, köldbrygganalys. Man kan göra mycket, alltså beräkningar och kontroller helt 
enkelt som man kan fördjupa sig in i hur mycket man vill. 
 
Fråga 3b. 
Är den valda metoden en allmän metod som du tillämpar vid varje projekt? Motivera gärna. 
 
Svar: Det är så många olika metoder man använder sig av och olika byggare vill jobba på 
olika sätt så man måste nästan alltid göra en specifik analys för just det projektet. De 
utvärderar i detalj hur det har gjorts i det specifika projektet och det kan t.ex. vara en arkitekt 
som inte vill ha en takfot och det kanske står i någon detaljplan. Det skiftar i varje projekt om 
man säger så.  
 
Fråga 4. 
Hur utför du relevanta fuktberäkningar? (ange gärna namnet på det/de program samt hur 
det/de fungerar, om sådant används)  
 
Svar: På fuktcentrum finns det program att räkna på som Wufi, TorkaS som är ganska 
vanliga. Utöver de finns det t.ex. Heat 2 och Heat 3. 
 
Fråga 5. 
Hur synkas dokumentationen av fuktsäkerhetsprojekteringen med den 
fuktsäkerhetsansvarige?   
 
Svar: Själva dokumentationen är det brist på och om man jämför det med exempelvis 
konstruktionsberäkningar, så får man oftast med dem i en pärm kanske på kontoret där man 
kan spåra allting och titta på alla noggranna beräkningar, det är ingenting man redovisar. 
Resultatet av alla beräkningar är det vi ser på ritningarna, så det finns kanske dokumentation 
men det är inte alltid att man får ta en del av den.  
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Fråga 6. 
När kräver byggnadsnämnden en redogörelse av dokumentationen från projekteringsskedet?  
 
Svar: Jag tror inte att det är ett krav egentligen utan jag tror att byggnadsnämnden, om de vill, 
kan kräva in det och anpassa. Om du ringer exempelvis Stockholms byggnadsnämndkontroll 
då vill de ha in det men ringer du tillexempel Tyresö så tror jag inte att de vill ha in den. Det 
beror lite på region och vad det finns för kompetens. Jag skulle säga generellt sätt så är det 
inget krav kring fukt men det finns säkert vissa kommuner som har försökt höja kravet 
exempelvis i lund och Stockholm.  
 
Fråga 7. 
Hur tycker du, utifrån egen erfarenhet, att fuktsäkerhetsprojektering fungerar idag?  
 
Svar: Jag tycker att det fortfarande funkar ganska dåligt, det finns stora förbättringar att göra. 
Sedan brister det vidare i produktion och liksom överlämningen mellan de projekterande 
handlingarna till produktion. Sedan kan jag/projektörerna tycka det är väldigt mycket fokus på 
statisk dimensionering och väldigt lite fokus på byggteknik och byggfysik. Min erfarenhet är 
att man hade större fokus på det förr i tiden att det fanns en större vilja att lära sig det kanske 
och då pratar jag om liksom 20–30 års perspektiv vilket jag har fått höra.  
 
 
 
 
 
 
 

Tack för er samverkan! 
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Ø Deltagare 10. 
Intervjufrågor  

 
Svaren nedan kommer att användas i syfte för vårt examensarbete som handlar om 
fuktsäkerhetsprojektering. Målet är att fokusera på hur projektörer går tillväga för att 
uppfylla BBR-kraven.   
 
Alla svar kommer att redogöras anonymt om inte deltagaren vill att vi ska ange 
företagets- samt personens namn. 
 
Vill du/företaget vara anonym? 
Ja Nej 
 
 
Om nej, ange ditt och företagets namn:  
Jens Erik Jörgensen, Skanska. 
 
 
Deltagarens bakgrund 
 
Fråga 1. 
Är du arkitekt eller konstruktör? 
 
Svar: Jag är fuktsakkunnig/Byggfysiker. 
 
Fråga 2. 
Hur många år har du jobbat med fuktsäkerhetsprojektering? 
 
Svar: 12 år 
 
Fråga 3a. 
Är du nöjd med din kompetens inom fukt? 
 
Svar: Det är alltid så att man aldrig blir fullärd, jag har fördelen att ha många fuktsakkunniga 
och intresserade av fuktfrågor runtomkring mig. Vi diskuterar och lär oss saker av varandra 
hela tiden. Jag känner ändå att jag har en bra övergripande kunskap att stå på men fullärd blir 
man aldrig. 
 
Fråga 3b.  
Om ja, vad har du för kompetens? 
 
Svar: Fuktsakkunnig 
 
 
Fråga 3c. 
Om nej, varför? 
Svar: - 
 
 

x  
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Fråga 4. 
Jobbar du som konsult?  
 
Svar: Ja det kan man säga, vi jobbar för Skanska men inom det området som externa 
konsulter normalt jobbar med. Sedan har vi en andel av Skanskas projekt där. Vi är Skanskas 
interna tekniska avdelning. 
 
Fråga 5. 
Det finns en kurs som ger projektörer möjligheten att bli diplomerad fuktsäkerhetsansvarig, 
skulle detta vara något för dig?  
 
Svar: Jag har gått kursen men har inte gjort tentamen ännu. Detta är något framförallt för 
projektörerna och den projektör som tar på sig att göra detaljlösningar, att man har lite extra 
koll där sedan är man inte ensam där utan där har man stöd av den fuktsakkunniga som har 
tittat på riskerna från början så man ska hantera en del av dem. Den kursen är ingenting för 
mig men absolut för arkitekter, konstruktörer och projektörer så tycker jag att det är en bra 
utbildning. Jag vet också att den har blivit inställd flera gånger på grund av ett lågt söktryck, 
för få anmälan helt enkelt så de har ställt in kursen. Jag tror kanske att okunskap i hur 
systemet funkar och vad man egentligen ska göra som projektör som ligger i det. 
 
Fuktsäkerhetsprojektering (Svara gärna utförligt på nedanstående frågor)  
 
Fråga 1. 
Hur planerar du/ni inför fuktsäkerhetsprojekteringen? Vad beaktas?  
 
Svar: Vi försöker alltid ha någon form av riskworkshop och nu pratar vi om fuktrisker där 
man identifierar de kritiska momenten, kritiska delarna i projektet. Den blir bunden till 
fuktsäkerhetsbeskrivningen som man sen kommer jobba med under projektet. Här på Skanska 
har vi också fördelen av att när vi lämnar anbud så internt så gör vi något som heter ”tidig 
granskning” så redan där har vi ett antal konstruktioner eller känsliga delar som man behöver 
ha koll på, så vinner vi anbudet kan vi alltid plocka upp den och ha den med oss och se vad 
man hittade på den tidigare granskningen för kritiska moment. Nu jobbar jag inte så mycket 
som fuktsakkunnig i våra projekt längre men våra fuktsakkunniga håller de här 
fuktworkshoparna tillsammans för att identifiera och fördela vem det är som ska hantera 
frågorna och det är en del i ByggaF som de föreskriver. 
 
Fråga 2a. 
Hur hantera du/ni kravet på fuktsäkerhetsprojektering?  
 
Svar: Det är lite olika, egentligen är den fuktsakkunnige byggherrens representant och är den 
som ska vara kravställande. I Skanska har vi kompetensen som gör att byggherren oftast 
överlåter kravställande på oss och vi jobbar mycket som fuktsakkunniga i projekten och 
ställer kraven på fuktsäkerhetsprojektering och att det uppfylls i projekten.  
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Fråga 2b. 
Utförs fuktsäkerhetsprojektering i varje projekt? Om nej, varför? 
 
Svar: Svaret är ju nej det gör det inte, men jag kan se att på våra projekt så är det en starkt 
ökande efterfråga på att ha med fuktsakkunniga i projekteringen för att säkerställa att man 
genomför fuktsäkerhetsprojekteringen enligt ByggaF. De projekt som inte gör det kan bero 
på, snålhet dvs. man tycker att det kostar pengar, man ser inte vinsterna. Om man skulle 
misslyckas och få fuktskador så kostar det väldigt mycket och åtgärda dem.  
Man kan säga att det är en resursfråga utifrån att vi har för få utbildade fuktsäkerhetsansvariga 
på projektering, det går fortfarande att genomföra fuktsäkerhetsprojekteringen utan att ha gått 
den här specifika utbildningen. Jag tycker inte att det är en resursbrist på det viset att det 
behövs extra resurser utan det är fortfarande projektörerna som ska vara delaktiga och göra 
det här och förstå vad fuktsäkerhetsprojekteringen innebär. Det är mycket att dokumentera, 
vad det är för tilltag man har gjort i projekteringen för att de här fuktriskerna inte ska falla ut 
och det är ju något man gör utan att ha gått utbildningen så att säga. Vet man inte om det så 
finns det en okunskap och en rädsla för det.  
 
Fråga 3a. 
Vilken metod använder du dig av under fuktsäkerhetsprojekteringen? Beskriv gärna metoden.  
 
Svar: Vi använder ByggaF metoden och tycker att den är bra och har fått in det i våra 
processer på ett bra sätt. Vi har vår egen standard byggdelar dvs. ett antal väggar, bjälklagar 
med mera som vi har väldigt bra koll på. Vi har detaljlösningar på de och det blir enklare att 
tillämpa. Där finns en beskrivning på hur man ska hantera de exempelvis så att en fuktrisk 
inte ska falla ut. Fuktsäkerhetsmässigt kan man säga att vi använder oss av standard byggdelar 
och kända metoder men någonstans så är det fortfarande delar i det som behöver göras och 
dokumenteras.  
 
Fråga 3b. 
Är den valda metoden en allmän metod som du tillämpar vid varje projekt? Motivera gärna. 
 
Svar: Den metoden som vi använder när vi är med och jobbar antingen som projektörer eller 
fuktsakkunniga är den övergripande processen enligt ByggaF som vi använder oss av. I den 
plockar vi då in olika standard byggdelar eller olika hjälpmedel som vi har sen tidigare, men 
den övergripande metoden som vi tillämpar i varje projekt är ByggaF. 
 
Fråga 4. 
Hur utför du relevanta fuktberäkningar? (ange gärna namnet på det/de program samt hur 
det/de fungerar, om sådant används)  
 
Svar: Vi gör en del Wufi beräkningar men det är inte normalfall att vi behöver göra det. Vi 
utför beräkningar vi tillfällen då något nytt behöver utvecklas och detta sker oftast genom 
enkla handberäkningar i Excel eller TorkaS.   
 
Fråga 5. 
Hur synkas dokumentationen av fuktsäkerhetsprojekteringen med den 
fuktsäkerhetsansvarige?   
 
Svar: Med tanke på att det saknas utbildad fuktsäkerhetsansvariga under projektering så tar vi 
fuktsakkunniga på oss rollen att stötta och vara med under projekteringen. De fuktsakkunniga 
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är mer delaktiga i projekteringen än vad de egentligen skulle behöva enligt ByggaF processen 
men det är för att säkerställa att projektörerna kan lämna ifrån sig den dokumentation som vi 
behöver till fuktsäkerhetsdokumentationen. Synkningen sker per automatik eftersom vi är så 
delaktiga som vi är. Det är fortfarande projektörerna som ska dokumentera och beskriva vad 
de har gjort men det är fuktsakkunniga som kontrollerar om det har utförts korrekt. 
 
Fråga 6. 
När kräver byggnadsnämnden en redogörelse av dokumentationen från projekteringsskedet?  
 
Svar: En jättebra fråga, jag kan inte minnas att de har krävt in det. Det de har efterfrågat mer 
är den här konstruktionsdokumentationen, det har de begärt in men jag kan inte minnas att de 
har begärt in fuktsäkerhetsbeskrivningen och tittat på hur man hanterar fuktriskerna.  
 
Fråga 7. 
Hur tycker du, utifrån egen erfarenhet, att fuktsäkerhetsprojektering fungerar idag?  
 
Svar: Idag tycker jag att den fungerar på ett bra sätt där den tillämpas. Jag har varit med 
under resan där man började med att utveckla samt utforma det första ByggaF och där var det 
lite otydligheter vem som skulle göra vad och hur processen skulle drivas vidare. Det är lite 
ojämn fördelning i de som är utbildade för att kunna ta de här rollerna på ett bra sätt som 
förstår systemet. När vi började med det så tänkte jag att det kommer att saknas 
fuktsakkunniga som kan bli byggherrens representant och ställa kraven osv. Nu finns det 
ganska många utbildade fuktsakkunniga, det är inte där problemet ligger utan det är snarare i 
projekteringsskedet. När vi kommer till produktionen finns utbildningen 
fuktsäkerhetsansvarig på produktion också och där är det betydligt fler som har gått den och 
jag tror också att det kan lika väl vara så att en hel del av de som är utbildade som 
fuktsakkunniga också jobbar med produktionsstöd och tar på sig den rollen där. Den trånga 
sektorn är projekteringen och det är nog lite okunskap, man vet inte exakt vad det handlar om 
och då blir man lite rädd och försiktig för det okända. Systemet idag där man har de här 
rollerna på plats funkar bra. 
 
 
 
 

Tack för er samverkan! 
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Ø Deltagare 11. 
Intervjufrågor  

 
Svaren nedan kommer att användas i syfte för vårt examensarbete som handlar om 
fuktsäkerhetsprojektering. Målet är att fokusera på hur projektörer går tillväga för att 
uppfylla BBR-kraven.  
 
Alla svar kommer att redogöras anonymt om inte deltagaren vill att vi ska ange 
företagets- samt personens namn. 
 
Vill du/företaget vara anonym? 
Ja Nej 
 
 
Om nej, ange ditt och företagets namn:  
Fredrik Säfblad, Ak-konsult 
 
Deltagarens bakgrund 
 
Fråga 1. 
Är du arkitekt eller konstruktör? 
 
Svar: Fuktsakkunnig. 
 
Fråga 2. 
Hur många år har du jobbat med fuktsäkerhetsprojektering? 
 
Svar: 5 år. 
 
Fråga 3a. 
Är du nöjd med din kompetens inom fukt? 
 
Svar: Ja 
 
Fråga 3b.  
Om ja, vad har du för kompetens? 
 
Svar: Diplomerad fuktsakkunnig  
 
Fråga 3c. 
Om nej, varför? 
Svar: 
 
 
Fråga 4. 
Jobbar du som konsult?  
Svar: Ja 
 
 

x  
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Fråga 5. 
Det finns en kurs som ger projektörer möjligheten att bli diplomerad fuktsäkerhetsansvarig, 
skulle detta vara något för dig?  
Svar: - 
 
Fuktsäkerhetsprojektering(Svara gärna utförligt på nedanstående frågor)  
 
Fråga 1. 
Hur planerar du/ni inför fuktsäkerhetsprojekteringen? Vad beaktas?  
 
Svar: Det är lite olika i olika projekt och ibland kan man komma in tidigt och ibland kommer 
man in försent när projekteringen redan har kommit väldigt långt. Om man kommer in sent i 
projekteringen så handlar det om att granska handlingar som redan finns, granska detaljerna 
som finns framme. Oftast kommer man in i skeden där i stora drag inte går att ändra så 
mycket på själva huset utan det handlar mer om detaljerna. Om jag är istället är med tidigt då 
gäller det att i ett tidigt skede försöka fånga upp svåra detaljer och även ha en dialog med 
övriga projektörer om de detaljerna, både vid möten eller telefonkontakt så att man tar fram 
en lösning som alla tror på och som fungerar. Vi blir presenterade till projektet genom att vara 
med på ett projekteringsmöte.  
Det är sällan jag är med på allra första mötet utan brukar projektera för både A och K, det 
vanliga är att man bokar in ett möte om man har många knepiga detaljer. Det kan exempelvis 
ett möte om tätskikten på en takterrass. Det första jag tar reda på vid ett påbörjat projekt är 
vad som har utförts, hur huset ser ut och vilka de fuktkritiska detaljerna är. Ibland kliver jag in 
senare i projektet och då kontrollerar jag hur man har hanterat projektet fram till befintlig fas. 
 
 
Fråga 2a. 
Hur hantera du/ni kravet på fuktsäkerhetsprojektering?  
 
Svar: För min del handlar det mycket om att försöka vara delaktig i projektet, det vill säga jag 
jobbar gärna genom att försöka bli någon som de i projektet kan höra av sig till om de undrar 
över något. Oftast sker diskussionerna antingen via mejl, telefon eller vid projekteringsmöten 
där jag är med. Det går lika bra att höra av sig för eventuellt fuktmöte. Jag jobbar helst genom 
att hålla löpande dialog med de berörda än att skicka runt en checklista fram och tillbaka, för 
det känns inte lika effektivt. Problemet med checklistan är att den som tar emot checklistan 
måste vara väldigt rutinerad, dels på att utföra bra fuktdetaljer men också på att fylla i listan 
som inte är helt enkelt att förstå. När det handlar om kompetensen bland projektörerna är det 
väldigt varierat, vissa är jätteduktiga på fuktsäkerhet men har svårt att förstå hur man ska fylla 
i listan. Jag håller med om att listan är lite krånglig. Det är även stor skillnad på 
projektörernas tydlighet som exempelvis, vissa ritar väldigt lite detaljer medan andra ritar 
väldigt tydligt och har tänkt igenom huset bra. Kommentarerna kan vara från nästan ingenting 
eller bara små justeringar på tätskikt och plåtar, till att de faktiskt måste rita detaljer på svåra 
snitt.  
 
Fråga 2b. 
Utförs fuktsäkerhetsprojektering i varje projekt? Om nej, varför? 
 
Svar: När det gäller att fylla i den här checklistan gör man de inte i varje projekt. I alla 
projekt som vi är med då gör vi minst en granskning av de handlingarna som redan är framme 
om vi då kommer in sent och kommer med synpunkter på det och så rättar projektören 
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förhoppningsvis upp handlingarna efter det och det är ju en form av fuktsäkerhetsprojektering 
också. Det dokumenteras inte alltid i checklistan och jag gör det bara om det är krav på att 
fylla i checklistan typ som miljöbyggnad osv. Det här är projekt vi är med, det finns många 
projekt där man kanske i jätte många fall inte ens ritar tillräckligt med detaljer och att det inte 
är med någon fuktsakkunnig då gör man egentligen ingen fuktssäkerhetsprojektering, ibland 
görs det ingen över huvud taget. När jag är med är det minst att jag granskar och kommer med 
synpunkter till projektörerna men inte då fyller i checklistan”.  
 
Fråga 3a. 
Vilken metod använder du dig av under fuktsäkerhetsprojekteringen? Beskriv gärna metoden.  
 
Svar: ByggaF, sedan kan man tillämpa med beprövade lösningar. 
 
Fråga 3b. 
Är den valda metoden en allmän metod som du tillämpar vid varje projekt? Motivera gärna. 
 
Svar: Under projekteringen granskar vi och sedan gör en bedömning om en detalj funkar eller 
inte och det gör man genom att titta på den. Vi räknar inte på den eller så, mycket 
detaljgranskning är bara att vi utgår från våra egna erfarenheter som säger att det här kommer 
funka eller inte.  
 
Fråga 4. 
Hur utför du relevanta fuktberäkningar? (ange gärna namnet på det/de program samt hur 
det/de fungerar, om sådant används)  
 
Svar: Det finns olika program för beräkning av uttorkning av betong exempelvis TorkaS.  
Vi har ett eget torkberäkningsprogram/prognos verktyg som det händer att vi beräkningar i, 
oftast av mina kollegor.  
 
Fråga 5. 
Hur synkas dokumentationen av fuktsäkerhetsprojekteringen med den 
fuktsäkerhetsansvarige?   
 
Svar: Det är olika, man kan ta upp det på t.ex. byggmöten, sen kan det vara att man mailar 
eller ringer och säger vi vill göra det här funkar det. Vissa projektörer hör av sig och förklara 
hur de har tänk eller frågar om en lösning funkar, medan vissa bara kör på utan att säga 
någonting till den fuktsakkunniga. 
 
Fråga 6. 
När kräver byggnadsnämnden en redogörelse av dokumentationen från projekteringsskedet?  
 
Svar: Det händer men det är olika i olika kommuner och även olika inom samma kommun. 
Sedan beror det på vilket skede man är i, men det är inte ovanligt att det behövs en 
fuktsäkerhetsbeskrivning till det tekniska samrådet. Jag har varit med om att det ibland 
behövs en fuktsäkerhetsplan även till det tekniska samrådet. Det krävs bara ibland men inte 
alltid. 
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Fråga 7. 
Hur tycker du, utifrån egen erfarenhet, att fuktsäkerhetsprojektering fungerar idag?  
 
Svar: Det är väldigt blandad och väldigt projektspecifikt. I vissa projekt funkar det väldigt bra 
och i vissa projekt utförs fuktsäkerhetsprojektering inte alls. Jag kan tycka i många fall att 
man inte behöver hänga upp sig på den här checklistan, man bygger inte huset på vad som står 
på checklistan utan vad som finns på ritningarna. Har man en bra arbetsgång så att ritningarna 
blir bra då kanske, enligt mig, man inte behöver lägga mycket tid på checklistan. Alla kan inte 
kunna allting t.ex. konstruktörer är ju bra på sin sak arkitekter är bra på sina grejer. Det jag 
tycker funkar bäst är när de känner att det här vet jag ingenting om och ringer då en 
fuktsakkunnig och frågar, mailar eller tar ett möte. Det är nog mest det jag kan sakna i många 
projekt att helt plötsligt har det gått massa tid och så har man inte hört någonting, sedan inser 
man att handlingarna inte är tillräckligt bra. Från min sida tror jag att projekten skulle bli bäst 
om man genom projektet har en dialog med fuktsakkunniga och inte bara ser den 
fuktsakkunniga som ska granska ritningarna i slutet och kräver in en checklista. Jag tror 
projektörerna skulle vinna mycket på att den fuktsakkunniga skulle bli mer delaktig i 
projektet.  
 
 
 
 
 
 

Tack för er samverkan! 
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Ø Deltagare 12. 
Intervjufrågor  

 
Svaren nedan kommer att användas i syfte för vårt examensarbete som handlar om 
fuktsäkerhetsprojektering. Målet är att fokusera på hur projektörer går tillväga för att 
uppfylla BBR-kraven.  
 
Alla svar kommer att redogöras anonymt om inte deltagaren vill att vi ska ange 
företagets- samt personens namn. 
 
Vill du/företaget vara anonym? 
Ja Nej 
 
 
Om nej, ange ditt och företagets namn:  
 
 
Deltagarens bakgrund 
 
Fråga 1. 
Är du arkitekt eller konstruktör? 
 
Svar: Fuktsakkunnig. 
 
Fråga 2. 
Hur många år har du jobbat med fuktsäkerhetsprojektering? 
 
Svar: 10 år 
 
Fråga 3a. 
Är du nöjd med din kompetens inom fukt? 
 
Svar: Ja 
 
Fråga 3b.  
Om ja, vad har du för kompetens? 
 
Svar: Diplomerad fuktsakkunnig. 
 
 
Fråga 3c. 
Om nej, varför? 
Svar: 
 
 
Fråga 4. 
Jobbar du som konsult?  
Svar: Ja. 
 

 x 
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Fråga 5. 
Det finns en kurs som ger projektörer möjligheten att bli diplomerad fuktsäkerhetsansvarig, 
skulle detta vara något för dig?  
Svar: 
 
Fuktsäkerhetsprojektering (Svara gärna utförligt på nedanstående frågor)  
 
Fråga 1. 
Hur planerar du/ni inför fuktsäkerhetsprojekteringen? Vad beaktas?  
 
Svar: I de bästa världar får man vara med redan vid idéstadiet och vad som skall byggas. För 
det mesta när det gäller Stockholmsregionen så är det under projekteringsstadiet då har de 
oftast påbörjat projekteringen när de inser att de ska ha en fuktsakkunnig.  
 
Fråga 2a. 
Hur hantera du/ni kravet på fuktsäkerhetsprojektering?  
 
Svar: Det informerar man så fort man kommer på projekteringsmötet. Första eller andra 
projekteringsmötet man är med på så brukar man ha bra koll på de krav som ställs från 
byggherren. 
 
Fråga 2b. 
Utförs fuktsäkerhetsprojektering i varje projekt? Om nej, varför? 
 
Svar: Det utförs inte i alla projekt. Varför det inte utförs i alla projekt är på grund av 
okunskap. Det handlar även om den ekonomiska aspekten, de tycker att det är för dyrt och det 
är ekonomin som är avgörande. 
 
Fråga 3a. 
Vilken metod använder du dig av under fuktsäkerhetsprojekteringen? Beskriv gärna metoden.  
 
Svar: Det man gör vid en fuktsäkerhetsprojektering är att man försöker identifiera svaga 
punkter eller hög risk punkter så att säga, om du tittar på grundläggning t.ex. finns det 
grundvatten höjder, hur skyddas grunden mot markfukt och det ska konstruktörer identifiera 
hur de ska skydda den. Det är bara att göra en lista och identifiera så många svaga punkter 
som helst t.ex. köldbryggor, platta tak, torktider för betong, materialhantering mm. ByggaF 
tillämpas som ett hjälpmedel, så gott det går. 
 
Fråga 3b. 
Är den valda metoden en allmän metod som du tillämpar vid varje projekt? Motivera gärna. 
Svar: Ja. 
 
Fråga 4. 
Hur utför du relevanta fuktberäkningar? (ange gärna namnet på det/de program samt hur 
det/de fungerar, om sådant används)  
Svar: - 
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Fråga 5. 
Hur synkas dokumentationen av fuktsäkerhetsprojekteringen med den 
fuktsäkerhetsansvarige?   
 
Svar: Genom en risklista där man har identifierat fuktriskerna. 
 
Fråga 6. 
När kräver byggnadsnämnden en redogörelse av dokumentationen från projekteringsskedet?  
 
Svar: Nej det görs inte överallt, det är olika beroende på vilken region man befinner sig i. 
Varför det skiljer sig i olika regioner är oklart. 
 
Fråga 7. 
Hur tycker du, utifrån egen erfarenhet, att fuktsäkerhetsprojektering fungerar idag?  
 
Svar: När det kommer till kompetensen bland projektörerna är det väldigt varierat, allt från 
god kompetens till nästan ingen kompetens alls. Av alla projektörer som jag har samarbetat 
med hamnar kompetensen, från skala på 1–10, på en femma.  
Många av byggherrar och byggbolag har resurser eller kunskap att ta till sig detta. Jag tycker 
att man ska införa längre garantitid på byggnaderna. Platschefen ska vara personlig ansvarig 
till en viss del eftersom det är han som sätter tonen på bygget.  
Problematiken ligger i själva uppföljningen av de framtagna handlingarna. Även om 
ritningarna är korrekta blir uppföljningen felaktig, vilket är ett stort problem på de flesta 
byggen idag. För att kunna upptäcka ett fel så måste man veta vad som är rätt vilket innebär 
att exempelvis kontrollanten måste vara väldigt kunnig.  
 
 
 
 
 
 

Tack för er samverkan! 


