Ny rapport om ByggaF
– metod för fuktsäker byggprocess
Rapporten beskriver ByggaF, en
systematisk metod för fuktsäkerhet
i byggprocessen som har utvecklats
inom ramen för FoU-Väst med medel från SBUF och Tyréns. Metoden
utgår från det arbetssätt som presenterades av Eva Sikander i rapporten Byggherrens arbete för fuktsäker byggnad – Krav, uppföljning,
hjälpmedel och erfarenheter, men
har utökats till att omfatta andra
aktörer än byggherren. En mängd
nya hjälpmedel har tagits fram för
byggherrar, projektörer, entreprenörer och förvaltare.
Metoden är indelad efter byggprocessens
olika skeden: program, projektering,
bygg och förvaltning. För varje skede
finns aktiviteter beskrivna och vem som
är ansvarig för att aktiviteten ska bli utförd. Till metoden hör också ett antal
hjälpmedel exemelvis rutiner, checklistor,
datorverktyg, litteratur med mera som
kan användas i fuktsäkerhetsarbetet av arkitekter, konsulter, materialleverantörer,
entreprenörer och förvaltare. En hel del
hjälpmedlen återfinns som bilagor sist i
rapporten men de kan också laddas ned
från Fuktcentrums hemsida: www.fuktcentrum.lth.se.

Syfte med metoden
Syftet med den utvecklade metoden är att
utifrån projektets förutsättningar ur fuktsynpunkt på ett strukturerat sätt ställa
krav på fuktsäkerhet, identifiera de åtgärder som krävs av olika aktörer för att säkerställa att byggnaden inte får oönskade
konsekvenser av fukt, följa upp att åtgärderna utförs och att resultatet är en fuktsäker byggnad. Det handlar om att tidigt
identifiera kritiska konstruktioner och
moment, göra riskbedömningar och redovisa tekniska lösningar.
Genom att arbeta enligt ByggaF lyfts
fuktfrågorna fram tidigt i projektet och
inarbetas i program, bygghandlingar och
kontrollplaner av alla aktörer. Om fuktfrågorna finns med redan från början
finns det chans att diskutera viktiga system- och materialval samt olika produktionsmetoder som kommer att påverka
det slutliga utförandet.

Schematisk bild av metoden för fuktsäkerhet i byggprocessen.
Det är en fördel att anlita en sakkunnig
person inom fuktområdet som även har
erfarenhet från projektering och byggande. I produktionsfasen bör en person utses
som ska vara fuktansvarig på byggplatsen
och som har ansvar för att fuktsäkerhets-
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arbetet utförs och att underlag för fuktsäkerhetsdokumentation tas fram. Vinsten
med att upprätta fuktsäkerhetsdokumentation är att alla fuktrelaterade åtgärder
som utförs i projektets olika skeden dokumenteras på ett systematiskt och enhetligt
sätt och finns samlade på ett ställe, vilket
förhoppningsvis leder till att informationen inte försvinner mellan skedena och
att dokumentationen finns lätt tillgänglig
och är spårbar vid eventuella framtida
problem.
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