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Fuktsäkerhet
Miljöbyggnad 3.1
Miljöbyggnad iDrift.
Per Andersson, Sustainacon Sweden AB

Per Andersson
telefon: 070-278 94 52
per.andersson@sustainacon.se
per.a@urkraft.com
ordforande@hbvarmland.se

Som oberoende konsult på Sustainacon Sweden AB arbetar jag med
samhällsbyggnad och utveckling inom stadsutveckling, bygg- och förvaltning.
Med bred erfarenhet från både privat och offentlig sektor i både entreprenad-,
byggherre- samt konsultverksamhet. Vårt fokus är hållbart byggande för
framtiden. Har vi råd att inte bygga världens bästa hållbara hus?
Som ordförande i föreningen Hållbart Byggande Värmland, projektledare inom
föreningen Building Future Institute, utbildningsledare på Sweden Green
Building Council och som utvecklingskonsult hos Urkraft brinner jag för att
utveckla branschen och lyfta fram goda hållbara exempel i Sverige
Jag är konsult inom hållbart byggande och diplomerad fuktsakkunnig och ditt
stöd inom t.ex. områden som hållbarhetssamordning, miljöcertifieringar,
energieffektivt byggande, miljö- och energisamordning, fuktsäkert byggande
och drifts- och förvaltningsoptimering. Har även stor erfarenhet av
kundorienterad verksamhetsutveckling, utbildning och partneringledning.
Tillsammans med vårt nätverk är vi din partner och projektstöd för komplexa och
hållbara byggprojekt!

Bild: Josefina Söderberg
http://www.innovationsplattformn
orrby.se/

Vi utgår från Karlstad och arbetar utifrån kundbehov som
process/projektledare och projektstödsspecialist med helhetssyn och hållbar
utveckling som ledstjärna!
Varmt välkommen att kontakta mig!
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OBS! Samtliga bilder märkta med
Sweden Green Building Council
(SGBC) är upphovsrätts skyddade
och tillhör SGBC.

Fuktsäkerhet
Miljöbyggnad 3.1

Vi har certifierat
2 700 byggnader
i Sverige

1500

500
370

300
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v

Miljöcertifieringar
Ökar byggnadens eller stadsdelens hållbarhetsprestanda
Ger en kvalitetssäkring och ser till att lagkrav följs
Har oberoende granskning
Ger möjlighet till gröna lån, optimerade driftkostnader
och högre avkastning
Möter växande efterfrågan från hyresgäster
och investerare
Synliggör ert miljöengagemang

Varför Miljöbyggnad?
Varför Miljöbyggnad?

•

För egen förvaltning

•

Ej planer på försäljning internationellt

•

Kostnadseffektivt

•

Verifiering efter tre år

•

Förvaltningsrutiner

•

Betyg oberoende av placering

Varför LEED eller BREEAM?

•

Bedömning av mer än byggnaden

•

Planer på försäljning internationellt

Lugnets skola, Miljöbyggnad GULD

Pennfäktaren, LEED
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Vad kan certifieras i Miljöbyggnad?
• Småhus, parhus, radhus och
flerbostadshus
• Lokalbyggnader som kontor, skola,
förskola, hotell, handel, hall, lätt
industri, vård, restaurang, idrott, teater
med flera
• Byggnader med blandad verksamhet

Avgörs av om det finns utrymmen…
• … som värms till mer än 10 °C, det
vill säga tempererad area Atemp

• … att vistas i, dock inte nödvändigtvis
för stadigvarande arbete

Projekttyper som kan
certifieras
•
•
•
•
•

Nyproducerad byggnad
Befintlig byggnad
Ombyggnad
Tillbyggnad
Kombinationer av
ovanstående
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Indikator 8 Fuktsäkerhet

Varför ingår fukt i Miljöbyggnad?
• Fukt ingår i Miljökvalitetsmålet
”God bebyggd miljö”
o Drygt en tredjedel av alla småhus har någon
form av fukt eller mögel. I flerbostadshus och
lokaler är siffran cirka 10 respektive 20 procent.
o 1,2 milj människor har fukt eller mögel i sin
bostad.

• Boverket ställer krav vid nyproduktion
och ombyggnad

Källa: www.miljomal.nu

Indikator 8 Fuktsäkerhet

Varför ingår fukt i Miljöbyggnad?
Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket
ställer krav i befintliga byggnader
Enligt Miljöbalken ska fastighetsägare ha
egenkontroll för att bevaka fukt och mögel
Ca 150 000 vattenskador inträffar varje år till en
årlig kostnad av cirka 10 miljarder kronor
Fuktskador leder till luktproblem, hälsoproblem
och sämre beständighet
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Indikator 8 - Fukt

Indikator 8 Fuktsäkerhet

Betygskriterier ny byggnad
3.0

3.1
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Indikator 8 Fuktsäkerhet

Betygskriterier ny byggnad

3.1

3.0

Indikator 8 Fuktsäkerhet

Kompetenskrav resp. definition fuktsakkunnig
Miljöbyggnad:

Bygga F:

•

Fuktsakkunnig har goda kunskaper om fukt
och grundläggande kunskaper om
byggnadsteknik, byggnadsfysik och
byggprocessen.

• Person som har särskild kompetens och
erfarenhet inom fuktsäkerhet och representerar
byggherren.

•

Kompetens- och erfarenhetsbehov avgörs i
projektet utifrån komplexitet.

• Diplomerad Fuktsakkunnig enligt FuktCentrums
metod för Fuktsäkerhet i Byggprocessen

•

Fuktsäkerhetsansvarig ansvarar för
fuktsäkerhetsplanen och tillser att den följs
under byggskedet. Kompetens- och
erfarenhetsbehov avgörs i projektet utifrån
komplexitet.

OBS! I MB 3.0 fanns texten ” En diplomerad fuktsakkunnig
har genomfört och uppfyllt kraven i kursen i ”Fuktsäkerhet
i byggprocessen” vid Fuktcentrum på LTH.

• FuktCentrum har utvecklat och administrerar en
utbildning för fuktsakkunniga.
• Diplomerad Fuktsakkunnig är ett initiativ som
stöds av FuktCentrum vid LTH, Lunds Tekniska
Högskola, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut,
Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer samt
Byggherrarna och Fastighetsägarna.
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Instruktionerna i manualen är också viktiga att läsa
Utdrag ur
manualen 3.1
nybyggnad

Reflektion: Manualen hänvisar till
ByggaF:s ”mallar” – i
branschstandard ByggaF finns
inga definierade ”mallar” ??
Enbart bilagor!

Indikator 8 Fuktsäkerhet

Definition fuktsäkerhetsbeskrivning
Miljöbyggnad:
Bygga F:
• Fuktsäkerhetsbeskrivningen innehåller
• Beskriver projektets förutsättningar ur
projektets förutsättning ur fuktsynpunkt och
fuktsynpunkt samt objektsspecifika krav på hur
vad som krävs av de olika aktörerna. Den
anpassas efter projektets komplexitet,
fuktsäkerhet i detaljprojektering, produktion och
indikatorbetyg och uppdateras löpande.
förvaltning ska säkerställas.
• Fuktsäkerhetsbeskrivningen innehåller
• ANM: I en utförandeentreprenad ska dokumentet
fuktsäkerhetskrav, kritiska konstruktioner,
upprättas av byggherrens fuktsakkunnig.
arbetsmoment och erforderliga kontroller.
• Inför byggskedet kommuniceras
• ANM: I en totalentreprenad kan dokumentet
fuktsäkerhetsbeskrivningen till
upprättas av totalentreprenören som en
fuktsäkerhetsansvarig som implementerar
beskrivning av hur de kommer att arbeta med
Reflektion:
Miljöbyggnad
kraven och lösningarna i fuktsäkerhetsplanen.
utelämnar helt texten om
fuktsäkerheten.
• ByggaF tillhandahåller fuktsäkerhetsprogram
mall för
i ByggaF,
fuktsäkerhetsbeskrivning
• ANM: Fuktsäkerhetsprogram upprättas före
vilka konsekvenser får detta
detaljprojekteringen.
egentligen?
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PA2

Instruktionerna i manualen är också viktiga att läsa
Utdrag ur
manualen 3.1
nybyggnad

Reflektion: Ingen hänvisning till
ByggaF.
Skulle vi kunna ”uppgradera”
ByggaF så den likställs med
branschregler?

Indikator 8 Fuktsäkerhet

Betygskriterier befintlig byggnad

Inga förändringar mellan MB 3.0 och 3.1

Bild 22
PA2 Per Andersson; 2020-11-25
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Indikator 8 Fuktsäkerhet

ByggaF har användbara mallar
•
•
•
•
•
•

Fuktsäkerhetsbeskrivning
Fuktsäkerhetsprojektering
Kritiska moment och konstruktioner
Fuktsäkerhetsplan för byggskedet
Fuktrondsprotokoll
Fuktsäkerhetsdokumentation

Sammanfattning
• Per Andersson har formulerat två olika brev med allmänna frågor till SGBC med anledning av att det finns
otydligheter och att uppdateringen till version 3.1 har, enligt, Per, vissa brister som kan ge konsekvenser
• Första svaret från SGBC innehöll följande:
”Erik gjorde en bra jämförelse med radon. Du vet du säkert att vi i manualen för 2.2 och 2.2 skrev att radon skulle
mätas i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens anvisningar. Sedan skrev vi också ut delar av vad delas
anvisningar var. Dock så skrev vi fel vilket medförde att mätningar utfördes på fel sätt. I 3.1 hänvisar vi därför
enbart till SSM:s anvisningar.
På samma sätt var det för kriterierna för fuktsäkerhet: Vi skrev i 3.0 att man skulle följa ByggaF, men nöjde oss inte
med det utan gav oss också på att skriva ut vissa delar av ByggaF, vilket fick till följd att vi fick massor med frågor
om hur man skulle göra med byggherrens ansvar för att anlita fuktsakkunnig vid totalentreprenad. Därför är
texten om detta borttagen i 3.1 och vi hänvisar endast till ByggaF. Om sökanden följer ByggaF så blir det rätt. Vi
har alltså inte ändrat kriterierna utan tagit bort missvisande text som inte behövdes.
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Sammanfattning
• Svaret gav ytterligare bakgrund till hur revideringen genomförts men eftersom Per Andersson anser att revideringen
innebär strukturella ändringar i kriterierna vilket inte skulle vara fallet i övergången mellan 3.0 och 3.1 så ställdes
ytterligare ett brev till SGBC, inget svar har tyvärr kommit på detta:
Hej Maria!
Tack, utifrån Eriks svar så förstår jag nu lite mer om hur SGBC sett på revideringen, men får ytterligare frågor när jag går igenom manual texten en gång till:
Sammanfattningsvis, jag anser att SGBC:s förklaring (via Erik) inte framkommer i manualtexten 3.1. Och att detta fortfarande är oklart.
Jag har ytterligare frågor:
1.
Vad avses med Bygga F:s mallar? I branschstandarden finns enbart bilagor, är det dessa som avses när man hänvisar till ”Bygga-F:s mallar”?
2.
Kommer granskarna i MB att kräva att se verifikat på att fuktsakkunnig arbetar åt byggherren? Jag kan inte se att det i kriterierna är tydligt att sökande skall följa
branschstandard Bygga-F.
Ur kriterierutan för SILVER:
”ByggaF:s mallar eller motsvarande används. Fuktsakkunnig avgör minsta antal arbetsberedningar och protokollförda fuktronder som genomförs under byggskedet och där denne
deltar.”
Min kommentar:
Det står inte att det är ByggaF:s branschstandard som är obligatorisk att följa, dvs. finns ingen tydlig vägledning att fuktsakkunnig arbetar på uppdrag av byggherren (så som ByggaF
föreskriver – i manualtexten för branschstandarden).
”Bygga-F:s mallar eller motsvarande” som det står i kriterierutan innebär som jag tolkar det inte detsamma som att detta
är en hänvisning till texten i branschstandard ByggaF.
Under rubriken ”branschregler” i manualtexten MB finns heller inte Bygga F upptaget. Varför inte?
Det motsäger delvis förklaringen på min fråga.
Mvh Per

Förslag till föreningen
• Per Andersson kommer invänta ytterligare svar från SGBC och distribuerar dessa när de kommer
• Föreningen fuktsakkunniga Sverige (förvaltningsutskottet ByggaF?) diskuterar vidare det aktuella läget och
formulerar eventuella frågor man har utifrån revideringen från 3.0 till 3.1.
• En arbetsgrupp kanske borde tillsättas som kan utreda detta vidare tillsammans med att man studerar hur
krav gällande fuktsäkerhet ställs i andra vanliga certifieringssystem såsom BREAM SE, LEED, SVANEN,
Miljöbyggnad iDrift
MEN:
• Trots allt så stödjer kriterierna i Miljöbyggnad 3.1 ett förebyggande fuktsäkerhetsarbete, det kanske är
taktiskt att samtidigft som föreningen formulerar ev. frågor till SGBC även lyfta fram det positiva. Risken är
annars att man i kommande revideringar väljer att ta bort ännu mer texter
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Miljöbyggnad iDrift
Fuktsäkerhet

Miljöbyggnad vs
Miljöbyggnad iDrift?
•

•

”Systercertifieringar” – anpassade
för olika typer av byggnader i olika
skeden
” Vid en större ombyggnad ska
Miljöbyggnad för ombyggnad
användas. När byggnaden varit i
drift i minst tre år efter
ombyggnationen kan Miljöbyggnad
iDrift användas som certifiering.”
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Historik
•
•
•
•
•

2018 – Utveckling och piloter
2019 - Utveckling av kriterier och
process
2019 – Remiss november till januari
2020
2020 – Vidareutveckling av kriterier
och process
2020 – Lansering 9 juni

Vad ingår i certifieringen
Energi
Hälsa och välmående
Byggnadsmaterial
Vattenanvändning
Hållbara transporter
Föroreningar
Avfall
Hållbarhetsstyrning
Förvaltning
Social hållbarhet/delaktighet
Biologiskmångfald/
Ekosystemtjänster
Kulturmiljö
Cirkuläritet
Klimatpåverkan
Stadsutveckling
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Grundläggande
principer
•

Stödja fastighetsägarnas arbete med
de svenska miljömålen och FN:s
globala mål

•

Vara kostnadseffektivt

•

Vara anpassat för svenska
förhållanden

•

Vara enkelt att förstå och förklara

•

Kunna implementeras oavsett
fastighetsbolags storlek och
förvaltningsorganisation

•

Ge konstaterad miljönytta

Grundläggande
principer
•
•

I huvudsak fokusera på det som
fastighetsägaren kan påverka
Vara formulerat som funktionskrav

•

Granskas oberoende och
tillförlitligt

•
•

Bestå av verifierbara kriterier
Ha obligatoriska kriterier för
utvalda områden
Sprida kunskap, inspirera och
vägleda till miljöförbättring

•
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Vad kan certifieras i
Miljöbyggnad iDrift?
•

Avsikten med Miljöbyggnad iDrift är
att vara utformad för att kunna
appliceras på de flesta
byggnadstyper och verksamheter

•

För att kunna certifiera i
Miljöbyggnad iDrift ska det finnas
utrymme som avses att värma till
mer än 10 ºC, Atemp

•

Det måste även finnas vistelserum,
dock ej nödvändigtvis stadigvarande
vistelserum

Definition av byggnad
•

Med byggnad avses vad som vanligt uppfattas som en
byggnad. I vissa fall kan gränsdragning var svår att göra

•

Med gemensamt inomhusklimat menas att det ska finnas
invändiga öppningar och passager mellan byggnaderna.
Byggnader som delar garage anses inte ha ett gemensamt
inomhusklimat

•

Hela byggnaden ska bedömas (undantag 3D-fastighet)
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Byggnader som kan
certifieras
•

•
•

Lokaler som används för kontor,
skola, förskola, äldreboende,
hotell, idrottshallar, handel, lätt
industri, vård, restaurang, idrott,
teater med flera
Bostäder; hyresrätt, bostadsrätt
eller äganderätt
Byggnader med både bostäder och
lokaler

Byggnader som kan
certifieras
•
•
•
•
•

Ägarform; offentligt eller privat ägda
Om varmhyra eller kallhyra tillämpas
Uthyrningsgrad
Byggnadsår
Renoveringsgrad
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Solvärmelast

Strukturen för
Miljöbyggnad iDrift
• Tre olika nivåer; Områden –
Indikatorer – Kriterier
• Områden
•
•
•
•
•

Inomhusmiljö
Hälsa
Klimatpåverkan
Resurser
Skick
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Kriterier
•

•

•

Två typer;
obligatoriska och
valfria
Alla obligatoriska
kriterier måste vara
godkända vid
certifiering
Valfri kriterier ger
poäng vilket påverkar
betyget byggnaden
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KRITERIER FUKTSÄKERHET PILOTVERSION
(innan manualremiss)

KRITERIER VERSION 1.0

?
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6 Fuktsäkerhet
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Räcker denna
redovisning?
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Räcker denna
redovisning?

5 Rummens funktioner
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Sammanfattning
• Per Andersson formulerade ett brev till kursledaren för baskursen iDrift, Ola Larsson med anledning av att jag
blev förvånad av att det var så lite fuktsäkerhet i manualen:
Konversation via mail:
Hej Ola!
Tack för idag!
En fråga jag helt glömde fråga. Inventering fuktsäkerhet typ MB manual bef. byggnad.
Det finns inget sådant krav alls, vet du varför? Eller har jag missat något?
Mvh Per
Hej
Jag sa det men det framgick kanske inte riktigt tydligt. Tanken är att det ska komma med under driftinstruktioner samt under underhållsplanen; dvs. att det ska fångas upp
där
/Ola
Tack, men då menar vi fuktproblem som kan uppstå i framtiden? Inte ev. fuktskador som finns? I MB 3.1 bef finns ju en tydlig instruktion vad som krävs typ ”inga fuktskador
för guld”.
Mvh Per
Du får tänka att du måste göra om certifieringen vart tredje år
/Ola
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Sammanfattning
• Per Andersson formulerade ett brev 29 oktober till SGBC med anledning av de stora skillnaderna mellan nu
gällande manual 1.0 och…
• MB 3.1 befintlig byggnad
• Pilotversionen (innan manualremiss) av iDrift
Hej!
Gick grundkursen i Miljöbyggnad iDrift.
Blev väldigt förvånad av följande:
•
Indikator fuktsäkerhet innehåller enbart energisnåla armaturer/toaletter samt städbarhet.
•
Finns inget krav på att inventera förekomsten av ev. fuktskador, ett område som troligen orsaker störst problem i fastigheter då 10-20% av alla
lokalbyggnader o flerbostadshus har fukt och mögelproblem. Jämför MB 3.1 område bef. byggnader.
Att man kan visa att fuktsäkerhet skall finnas med i underhållsplan är väl bra men det räcker inte anser jag. Jämför krav på miljöinventering som finns med i Miljöbyggnad
iDrift. Att fuktsäkerheten inte hanteras speciellt bra i detta certifieringssystem riskerar att skapa trovärdighetsproblem för systemet och ”greenwashing”.
Så min fråga är varför det har hanterats så här? Jag vet att fuktsäkerheten tidigare diskuterats på en annan nivå i utvecklingsarbetet av Miljöbyggnad iDrift.

• SGBC har ej återkommit med svar förutom ett autosvar att kansliet besvarar frågor i turordning

Förslag till föreningen
• Per Andersson kommer invänta ytterligare svar från SGBC och distribuerar dessa när de kommer
• Föreningen fuktsakkunniga Sverige (förvaltningsutskottet ByggaF?) diskuterar vidare det aktuella läget och
formulerar eventuella frågor man har utifrån det nya certifieringssystemet Miljöbyggnad iDrift
• En arbetsgrupp kanske borde tillsättas som kan utreda detta vidare tillsammans med att man studerar hur
krav gällande fuktsäkerhet ställs i andra vanliga certifieringssystem såsom BREAM SE, LEED, SVANEN,
Miljöbyggnad iDrift

