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Boverket är 
myndigheten för 
samhällsplanering, 
byggande och 
boende.
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i livskraftiga miljöer.
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Utveckling fuktrisker



Utveckling fuktrisker…









Filmer

Enhetlig struktur
En författning per tekniskt 
egenskapsområde

Samma disposition

En författning per tekniskt egenskapskrav
Återkommande disposition

https://www.boverket.se/sv/byggande/uppdrag/mojligheternas-byggregler/


Samma komponenter men förändrade 
roller och tydliggjort ansvar



Möjlig Kapitelindelning Hygien, hälsa och miljö
• AVDELNING I. ÖVERGRIPANDE BESTÄMMELSER

• 1 kap. Övergripande bestämmelser
• AVDELNING II. KRAV VID UPPFÖRANDE AV NYA 

BYGGNADER2 kap. Material och byggprodukter
• 3 kap. Luft
• 4 kap. Ljus
• 5 kap. Rumshöjd
• 6 kap. Termisk komfort
• 7 kap. Fukt
• 8 kap. Vatten
• 9 kap. Utsläpp till omgivningen
• 10 kap. Skadedjur
• 11 kap. Avfall

• AVDELNING III. KRAV VID ÄNDRING AV BYGGNADER
• 12 kap. Allmänna krav vid ändring av byggnader
• 13 kap. Preciserade krav vid ändring av byggnader



Regleringen fokuserar på fuktskador
Sannolikhet för 

fukttillstånd

Robusthet 
(tillåtna 

fukttillstånd)

Sannolikhet för 
fuktskada

Sannolikhet 
påverkan på 

inomhusmiljö

Sannolikhet 
exponering vid 

avsedd användning Risk för hälsa och hygien 
hos användare vid 
avsedd användningKonsekvenser vid 

exponering



43 regler Fukt 



1 kap 7 § Byggprodukter ska ha kända och dokumenterade 
egenskaper i de avseenden som har betydelse för 
byggnadens förmåga att uppfylla kraven i denna författning.

Byggprodukter med förhandsbedömda egenskaper ska 
anses ha kända och dokumenterade egenskaper i de 
avseenden som de är förhandsbedömda.

Egenskaper hos andra byggprodukter än byggprodukter 
med förhandsbedömda egenskaper ska provas eller 
bedömas genom annan vedertagen metod. Inom 
Europeiska unionen vedertagen metod ska användas där 
sådan finns.



Projektering och utförande

1 kap 8 § Byggnader ska projekteras
1. på ett fackmässigt sätt,
2. så att arbetet kan utföras på ett sådant sätt att kraven i dessa föreskrifter uppfylls, och
3. så att förutsatt underhåll kan ske.

Projekteringen ska dokumenteras.

Första och andra styckena gäller inte om det är uppenbart obehövligt.

Vid ändring av byggnad får erfarenheter från den befintliga byggnaden användas.

Projekteringen ska innefatta en luftkvalitetsprojektering. I denna ska ingå en bedömning av vilka 
luftföroreningar, i form av farliga partiklar och gaser, som kan förväntas förekomma i byggnaden och hur 
dessa ska behandlas för att uppnå en acceptabel luftkvalitet med hänsyn till den avsedda användningen.

Projekteringen ska innefatta en fuktsäkerhetsprojektering. I denna ska 
ingå en bedömning av vilka fuktrisker som kan förväntas uppstå och hur 
dessa risker ska hanteras vid utförandet och driften av byggnaden.



1 kap 12 § Vid ändring av en byggnad ska det klarläggas 
om ändringsåtgärderna kan få till följd att högsta tillåtna 
fukttillstånd överskrids i någon byggnadsdel.

Vid ändrad användning av byggnaden ska det klarläggas 
hur den ändrade användningen förutses påverka de 
dimensionerande fukttillstånden.



1 kap10 § Vid ändring av en byggnad ska det klarläggas

1. om byggnaden har sådana brister avseende kraven på skydd 
med hänsyn till hygien, hälsa och miljö som kan åtgärdas inom 
ramen för den planerade åtgärden,

2. om den planerade åtgärden kan medföra en försämring av 
egenskaperna i fråga om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och 
miljö i den befintliga byggnaden, och

3. om ändringen kommer att medföra en negativ påverkan på 
byggnadens kulturvärden och hur en sådan negativ påverkan kan 
undvikas.



1 kap. 20 §
En fuktsäkerhetsdokumentation ska upprättas om åtgärden kräver lov eller 
anmälan och kan medföra väsentliga fuktrisker under driften.

En fuktsäkerhetsdokumentation för en ny byggnad ska innehålla uppgifter om 
1. byggnadens avsedda användning, 
2. tekniska lösningar som kan medföra väsentliga fuktrisker i drift, 
3. vilka belastningar dessa lösningar är dimensionerade för, 
4. hur de är tänkta att fungera, 
5. vilka skyddsfunktioner som finns och 
6. vilket underhåll som förutsätts ske.

En fuktsäkerhetsdokumentation som upprättas vid ändring av en byggnad ska 
innehålla de uppgifter enligt andra stycket som berör den ändrade delen.



7 kap 2 § Fukttillstånden i byggnadsdelar får inte överskrida de högsta tillåtna 
fukttillstånden.
Om det inte finns något väl undersökt och dokumenterat högsta tillåtna 
fukttillstånd för ett material eller en produkt, ska en relativ fuktighet på 75 procent 
anses vara högsta tillåtna fukttillstånd.
Bedömningen av dimensionerande fukttillstånd ska ta hänsyn till
1. fuktrelaterade uteklimatlaster under byggnadens livslängd,
2. fuktlaster från den avsedda användningen, 
3. byggfukt,
4. byggnadens avsedda styrning i drift,
5. luftrörelser inom, genom och mellan byggnadsdelar,
6. förväntad ångtransport inom och genom byggnadsdelar,
7. förväntad kapillär fukttransport inom och genom byggnadsdelar,
8. om delar av byggnaden kan förväntas bli kallare än det omgivande klimatet och
9. hur fuktlasterna kan påverkas om en ny byggnad uppförs i direkt eller nära 
anslutning till en befintlig byggnad. 



7 kap 3 § Byggnadsdelar får inte bestå av material eller 
produkter som under utförandet har överskridit sitt högsta 
tillåtna fukttillstånd, om det kan förväntas innebära 
kvarstående fuktskador i drift.



Utvecklingsbehov ByggaF

Rapport klart  under 2022. 
Boverket sponsrar framtagandet

Möte med regelforum i början av 2023. 
Hur kan branschen identifiera och resurssätta
utvecklingsbehov bättre framåt? 



Remiss Författningskommentarer

• Regel
• Beskrivning
• Motiv 
• Konsekvenser

Resonemang fördjupas i andra avsnitt



Remiss kopplingar till BBR i bilaga
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