
Rapport från Förvaltningsutskottet ByggaF

November 2020
Thorbjörn Gustavsson, RISE



Mål – Aktiv förvaltning av ByggaF

FuktCentrum förvaltar ByggaF och arbetet leds operativt genom Förvaltningsutskottet 

Målet är att skapa en aktiv förvaltning av ByggaF som säkerställer metodens fortlevnad  genom att:

▪ Alltid hålla senaste versionen av ByggaF tillgänglig via hemsidan

▪ Sprida information om ByggaF

▪ Utbilda i ByggaF

▪ Återkommande genomföra mindre revideringar/uppdateringar inom ramen för förvaltningsuppdraget

▪ Arbeta aktivt för fortsatt vidareutveckling av branschstandarden genom t ex:

✓ Söka samverkan med intressenter

✓ Samla in och behandla synpunkter och förbättringsförslag

✓ Sammanställa underlag för vidareutveckling

✓ Söka projekt för fortsatt utveckling

✓ m m



Aktuella frågor just nu, bl a

▪ Förvaltningsutskottet har stärkts med en ny medlem, Maria Ström Hugner, Locum och 
organisationen Byggherrarna

▪ Arbete pågår med att upprätta rutin och system för hantering av 
förbättringsförslag/synpunkter 

o Digital blankett/funktion för registrering av synpunkter via hemsidan lanseras snart

o Dessutom arbetar vi på att hitta rutiner för att hantera/handlägga/bearbeta 
inkomna synpunkter

▪ Vi har fått in ett reviderings-/ kompletteringsförslag från Fuktsakkunniga i Sverige 
gällande checklista Fuktsäkerhetsprojektering med riskvärdering som vi diskuterat och 
lämnat synpunkter på. 





Organisation – ByggaF förvaltning

FuktCentrum

Förvaltningsutskottet 

ByggaF

Nätverket 

Fuktsakkunniga i 

Sverige

???????

Omvärldshändelser

Byggherrar

Entreprenörer

Projektörer
Certifieringssystem

Boverket

Schematisk organisationsbild som åskådliggör samarbetet mellan FuktCentrum – Nätverket 

Fuktsakkunniga i Sverige – Boverket – Byggherrarna samt nätverkets tänkta förankring och samverkan 

med branschen

Byggherrarna



▪ I egenskap av förvaltare är FuktCentrum beslutande organ i förvaltnings- och utvecklingsfrågor 
rörande Branschstandard ByggaF

▪ Operativt drivs arbetet via Förvaltningsutskottet till vilket nätverket Fuktsakkunniga i Sverige
är knutna och representant från Boverket respektive organisationen Byggherrarna ingår

▪ Förvaltningsutskottet styrs av FuktCentrums styrgrupp och ytterst FuktCentrums styrelse

▪ Förvaltningsutskottet
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