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Lund University

FuktCentrum är en centrumbildning vid Lunds Tekniska 
Högskola med uppgiften att stärka forskning och 
utveckling samt utbildning och information rörande 
fuktområdet inom byggbranschen, utifrån ett samhälleligt 
perspektiv.
Den övergripande långsiktiga målsättningen för 
FuktCentrums verksamhet är att förbättra kunskaperna 
och förutsättningarna för ett fuktsäkert utförande vid 
nybyggnad och ombyggnad samt för ett korrekt 
åtgärdande av fuktproblem och fuktskador i befintliga 
byggnader.

Om Fuktcentrum
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Lund University

Slide from key lecture föredrag NSB 2014

Lund University
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Lund University

Kostnader - Byggskador
Vatten och fuktskador dominerar.

De sammanlagda fastighetsekonomiska 
kostnaderna för interna och externa 
åtgärdskostnader samt kostnader knutna till 
ineffektiv resursanvändning bedöms till 59 - 73 
miljarder per år. Med indirekta följdeffekter      
83 – 111 miljarder per år.

”Det är med andra ord dags att ta fel, brister 
och skador i byggsektorn på största allvar.”

Lund University

Fuktsäkerhet – ByggaF metoden
Arbetet med fuktsäkerheten behöver göras på 
ett systematiskt sätt för att resultatet ska bli 
bra.

Branschstandarden ByggaF är en metod som 
hjälper dig att systematiskt hantera och 
dokumentera fuktsäkerheten – från planering till 
förvaltning.
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Fuktsäkerhet – ByggaF metoden
ByggaF innehåller rutiner och hjälpmedel för alla 
aktörer från byggherre, arkitekter och övriga 
konsulter, materialleverantörer och entreprenörer 
till driftspersonal och förvaltare.

ByggaF är gratis och förvaltas av Fuktcentrum vid 
Lunds Tekniska Högskola.

Lund University

BBR– ByggaF
6:5 
Fukt 6:51 
Allmänt Byggnader ska utformas så att fukt inte 
orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt som kan 
påverka hygien eller hälsa. (BFS 2014:3). 
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BBR– ByggaF
Allmänt råd 

Kraven i avsnitt 6:5 bör i projekteringsskedet 
verifieras med hjälp av fuktsäkerhetsprojektering. 
Även åtgärder i andra skeden i byggprocessen 
påverkar fuktsäkerheten. Vid planering, 
projektering, utförande och kontroll av 
fuktsäkerheten kan Branschstandard ByggaF -
metod för fuktsäker byggprocess användas som 
vägledning. 

ByggaF

• Arbete med att utveckla och finansiera ByggaF 
har pågått under ca 2 år.

• Fuktcentrums förvaltningsutskott ByggaF
– Lars-Erik Harderup, LTH

– Thorbjörn Gustafsson, RISE

– Anders Kumlin, Anders Kumlin AB

– Maria Wickström, Boverket

– Eva Gustafsson, Conservator

– Angela Sasic, CTH
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ByggaF

• Initiativ till bildande av förening för 
fuktsakkunniga togs av FC i november 2017.

• Föreningen Fuktsakkunniga i Sverige är idag 
bildad.
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Fuktsakkunniga i Sverige

Nystartat nätverk för verksamma inom bygg-
och fastighetsbranschen som hanterar 
fuktfrågor enligt ByggaF

• Syfte

• Vem kan bli medlem? 

• Kontaktuppgifter mm

Fuktsakkunniga i Sverige

Syfte
• Nätverket ska via en digital plattform underlätta 

kommunikation mellan medlemmar.  
• Föreningen ska vara Fuktcentrum behjälplig att 

driva utvecklingen av ByggaF framåt. I form av 
ett samlat nätverk för branschens olika aktörer 
finns möjligheter till kunskaps- och 
erfarenhetsåterföring till förvaltaren av ByggaF
i samband med utvecklingsprojekt. 

• Att tillhandahålla kontaktuppgifter till 
Fuktsakkunniga. 
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Fuktsakkunniga i Sverige

Vem kan bi medlem? 

För medlemskap krävs genomförd utbildning 
och godkänd tentamen samt godkända 
hemuppgifter i någon av kurserna:

• Diplomerad Fuktsakkunnig

• Fuktsäkerhetsansvarig projektering

• Fuktsäkerhetsansvarig produktion

Fuktsakkunniga i Sverige

Kontaktuppgifter mm
• Hemsida och digital plattform beräknas vara 

igång april-maj 
• Första och pågående projekt för styrelsen och 

medlemmarna handlar om att ge Fuktcentrum 
ett förslag till revidering av checklistan för 
Fuktsäkerhetsprojektering 

• För mera information och kontaktuppgifter 
samt hur man blir medlem se Fuktcentrum.se
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www.nsb2020.org
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