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 Abstract 
 
Moisture protection and environmental evaluation 
systems 
 
This project has reviewed a number of environmental evaluation systems with the aim of 
investigating to what extent moisture protection aspects are included.  In general, those 
methods that assess an entire building do consider moisture protection aspects in some 
form.  There also seems to be a greater willingness to allow for moisture considerations 
when assessing existing buildings, e.g. the Swedish 'Eco Effect Method', the Swedish 
'Environmental Status of Buildings' and the Norwegian 'Ökoprofile'.  However, methods 
intended for use with planned buildings as well do not consider moisture protection 
aspects to the same extent.  We see, for example, a need to complement GBC in this 
respect.  
 
This project puts forward a proposal for drafting moisture protection criteria in environ-
mental assessment systems.  It concentrates on assessing: 

1. the ambition level of a building in terms of setting moisture protection require-
ments; 
2. quality assurance to ensure that the requirements have been fulfilled. 
 
We feel that it is reasonable to include this format of moisture protection parameters in 
existing environmental assessment systems for planned buildings.  However, in this pro-
ject, we have not considered or decided the importance that should be attached to these 
parameters relative to other environmental withstand parameters. 
 
The project has shown the relationships between various processes involved in the 
design, construction and operation of a building, and how closely they are related to each 
other.  In this context, it is the quality assurance process that is under the spotlight:  
ensurance of a good indoor environment and processes for moisture protection of the 
building.  Systems for all these processes exist today:  sometimes company-specific, 
sometimes more general.  Bringing all these systems together would assist the various 
parties involved in the design, construction and use/operation of a building. 
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Förord 
 
Detta projekt har utförts i samarbete mellan SP Sveriges Provnings- och Forsknings-
institut och PEAB Väst. PEAB-Väst har med Gert Freiholtz svarat för kapitlet ”Kostnader 
för fuktsäkert byggande kontra kostnader för bristande fuktsäkerhet”.  
 
Till projektet har även Åsa Jönsson, CTH, och Hans Eek knutits. De har på ett mycket 
värdefullt sätt medverkat i arbetet inom kapitlet ”Miljövärderingsmetoder i byggandet” 
respektive ”Kostnader för fuktsäkert byggande kontra kostnader för bristande fuktsäker-
het”. En referensgrupp bestående av Hans Eek, Mauritz Glaumann (KTH), Staffan 
Nordén (Akademiska Hus), Åsa Jönsson (CTH) och Pär Åhman (Byggmästareföreningen 
Väst) har bidragit med värdefulla synpunkter. Inom SP har Per Ingvar Sandberg utgjort 
ett betydelsefullt stöd, framförallt avseende resonemang kring fuktsäkerhetsfrågornas 
anpassning till miljövärderingssystem. 
 
Projektet, som är en förstudie, har finansierats av SBUF och medverkande företag inom 
FoU-Väst.  
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Sammanfattning och slutsatser 
 
Genomgång av miljövärderingsmodeller 
 
En byggnads fuktsäkerhet har stor inverkan på den inre miljön och även den yttre. Mot 
denna bakgrund är det ur vår synvinkel viktigt att fuktsäkerhetsfrågorna finns med i 
tillräcklig omfattning i miljövärderingsmodeller. 
 
Genomgången av miljövärderingsmetoder visar att det är ovanligt att ta hänsyn till fukt-
säkerhetsfrågor i metoder på materialnivå, men ju mer komplext system man studerar 
desto vanligare blir det att ta hänsyn till fuktsäkerhet. De metoder som bedömer en hel 
byggnad tar i allmänhet med fuktfrågor i någon form. Det verkar också som om man i de 
fall man bedömer existerande byggnader är mer benägen att ta hänsyn till fuktfrågor, t ex 
i EcoEffect-metoden och Miljöstatus för byggnader där man ju gör besiktningar av exist-
erande hus. Detsamma gäller Ökoprofil.  
 
Metoder avsedda att användas för både planerade och befintliga byggnader har däremot 
inte med fuktsäkerhetsfrågor i samma utsträckning. Exempelvis ser vi en möjlighet att 
komplettera GBC i detta avseende. EcoEffect-metoden är just nu under utveckling för 
planerade byggnader. Kontakt med representanter för systemet tyder på att fuktsäkerhets-
frågor kommer att få utrymme inom systemet. Inom systemet P-märkt innemiljö tar man 
också hänsyn till fuktsäkerheten. 
 
Förslag på utformning av fuktsäkerhetskriterier 
 
Det förslag på utformning av kriterier för fuktsäkerhetsfrågor i miljövärderingssystem 
som presenteras i detta projekt inriktar sig på att bedöma 

1. ambitionsnivån för byggnaden där kraven på fuktsäkerhet fastställs 

2. kvalitetssäkringen där det säkerställs att ställda krav uppfylls 
 
Vi vill poängtera betydelsen av att kompetens, säkerhetsmarginaler, ambitionsnivåer och 
rutiner/säkring/kontroller för fuktsäkerhet finns med i miljövärderingssystem. Eftersom 
själva hantverket med fuktdimensioneringen är omfattande, och att det finns checklistor 
utarbetade som stöd för detta arbete, ser vi det inte som lämpligt eller möjligt att gå in på 
en detaljerad nivå vad gäller fuktdimensionering. Det är däremot av yttersta vikt att tillse 
att en relevant checklista för fuktdimensionering använts 
 
Denna utformning och resonemang kring fuktsäkerhetsparametrar ser vi som rimlig att 
inkludera i befintliga miljövärderingssystem för planerade byggnader. Hur mycket para-
metrarna bör väderas i förhållande till andra miljöbelastande parametrar har vi ej behan-
dlat eller tagit ställning till inom detta projekt. 
 
Fuktsäkerhet ur ekonomisk synvinkel 
 
Ekonomiska bedömningar av kostnaden för att åtgärda fuktskador kontra kostnader för 
planering och genomförande av ett fuktsäkert byggande kräver ett antal antaganden. De 
antag och uppskattningar som gjorts inom detta projekt tyder på att säkerställandet av en 
god fuktsäkerhet motiverat.  
 
En bedömning av alla enbostads- och flerbostadshus byggda under åren 1970 – 1998, 
totalt ca 1,4 miljoner lägenheter, tyder på att ca 5 % av dessa är behäftade med allvarliga 
fuktskador och lika många med lätta. Åtgärdandet av dessa skador kan utifrån antaganden 
uppskattas till ungefär 22 miljarder kronor i enbart byggkostnader. Att förebygga dessa 
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skador kan utifrån antaganden och uppskattningar bedömas kosta ungefär samma eller 
något mer, men bedöms inte på långt när uppväga totalkostnaden av skadorna. Med 
modernare produktionsmetoder kan delar av de åtgärder som bedöms nödvändiga 
vara ”inbyggda” och då bör merkostnaderna för preventiva åtgärder inte ens ligga i 
nivå med byggkostnaderna för att åtgärda skadorna. Att investera i fuktsäkerhet är 
med andra ord en riktig investering. 
 
Slutsats 
 
I projektet har det synliggjorts att kvalitetssäkringen, miljöanpassningen samt fuktsäk-
ringen av en byggnad är tre viktiga ”aktiviteter” i en byggnads tillkomst och förvaltning. 
Hur dessa ”aktiviteter” kan samverka på ett för byggprocessens aktörer tydligt sätt har 
dock inte framkommit. I några fall finns kopplingar, dock ej på ett heltäckande sätt. För 
kvalitetssäkring, miljöanpassning samt fuktsäkring finns idag system utvecklade. Ibland 
företagsspecifika, ibland mer generella. En samordning skulle kunna vara en hjälp för 
olika aktörer i bygg- och förvaltningsbranschen. 
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1 Bakgrund 
 
Val av konstruktioner och material till en byggnad sker med hänsyn till en mängd olika 
krav. Förutom att hänsyn skall tas till yttre- och inre miljö skall god säkerhet, rätt kvalitet 
och beständighet uppnås. Val av byggnadsmaterial, väderpåverkan under byggskedet, 
fukt-dimensionering, ventilation av byggnaden, tryckskillnad över byggnadsskalet med 
mera samverkar till en fuktsäker konstruktion med god beständighet och god 
inomhusmiljö som följd. Fuktsäkerhet hos byggnader kan därför utgöra ett exempel på 
behovet av systemtänkande där fokuseringen inte kan ske endast på enskilda materials 
egenskaper. 
 
I tidigare projekt har det konstaterats att ett miljöanpassat byggande inte alltid säkrat en 
fuktsäker byggnad [10]. Detta visar på behovet av kunskap och ett kvalitetstänkande 
parallellt som byggande med hänsyn till yttre och inre miljö genomförs. 
 
Ett flertal system för bedömning av byggnadsmaterials, byggnadsdelars eller hela bygg-
naders miljöpåverkan har arbetats fram inom och utanför Sverige. Resultat från miljö-
bedömningarna från respektive modell kan utgöra en del av ett beslutsunderlag vid val av 
utförandet av byggnader. En osäkerhet råder dock idag om i vilken utsträckning som 
resultaten från olika modeller tar hänsyn till fuktsäkerhet som är en väsentlig faktor för 
byggnadens beständighet (livslängd) liksom innemiljön.  
 
Fuktsäkerhetsaspekter i miljövärderingsmodeller kan bearbetas i tre steg. I denna för-
studie behandlas huvudsakligen det första av de tre stegen nedan. 
 
• Kvalitativ bedömning av hur fuktsäkerhetsaspekter beaktas i olika miljövärderings-

modeller. 
 

• Värdering av effekter av bristande fuktsäkerhet. 
 

• Slutligen kan en avvägning göras mellan fuktsäkerhetsaspekter och andra miljö-
aspekter. 

 
Vid val av byggnadens utformning för en bärkraftig utveckling är även livscykelkostnad 
av stor betydelse.  
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2 Syfte       
 
Projektet syftar till att visa på möjligheterna att bygga med rätt kvalitet där fuktsäkerhet 
(och därmed beständighet och god innemiljö) prioriteras samtidigt som hänsyn tas till 
yttre miljö. Hjälpmedel för att styra byggprocessen och göra korrekta val för att nå dessa 
mål kan möjligen utgöras av de miljövärderingssystem som finns idag. Inom projektet 
klarläggs i vilken utsträckning 
  
• fuktsäkerhetsaspekter ingår som parametrar i olika bedömningskriterier i dagens 

system 
 

• fuktsäkerheten har någon inverkan på slutresultatet från några utvalda 
miljöbedömningssystem.  

 
Om behov föreligger att utöka fuktsäkerhetsdelen i miljöbedömningssystemen belyses 
detta. Utformningen av kriterier för fuktsäkerhet samt dess plats i miljöbedömnings-
system diskuteras. 
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3 Fuktsäkerhetens betydelse för den yttre 
miljön och inre miljön i byggnader 

 
3.1 Fuktrelaterade problem 
 

Fuktrelaterade problem i byggnader uppträder bland annat såsom  

• avvikande lukt i inomhusmiljön,  

• hållfasthetsproblem,  

• beständighetsproblem, 

• hälsoproblem hos de som befinner sig i byggnaden.  
 
Orsaken till det fuktrelaterade problemet/-en kan vara av helt skilda slag. Gemensamt är 
dock att material har utsatts för en fuktpåverkan som de inte är avsedda för och som 
materialet i fråga inte tål. Ett material som utsätts för en högre fuktpåverkan än det tål kan 
skadas av mikrobiell påväxt (lukt), rötsvampangrepp (hållfasthet), kemisk nedbrytning 
(emissioner, beständighet), korrosion (beständighet) och/eller frostskador (beständighet). 
Exempel på byggdelar som drabbas av fuktskador framgår av figur  nedan. Uppgifterna i 
figuren är hämtade från en sammanställning av erfarenheter fram till 1985 från SP [8].  
 

 
 
Figur 1  Byggdelar som drabbats av skador. Den övre figuren visar erfarenheter från 

skadeutredningar på SP. Den undre figuren visar erfarenheter från LTH. I de 
flesta av fallen i bild ovan har skadeorsaken kunnat fastställas. Se figur 
nedan. [8].  
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Figur 2 De vanligaste orsakerna till fuktskada har rangordnats i figur. [8] 
 
 
En omfattande undersökning av fuktskadade bostadshus [6] visar att drygt 10 % av husen 
har skador av sådan omfattning och betydelse att vissa skador bör åtgärdas omedelbart 
och andra skador inom tre år. Fukten kommer från fuktkällor som nederbörd, byggfukt, 
markfukt, luftfukt och läckage från vatteninstallationer. I denna siffra ingår inte skador 
som finns i våtrum. I samma undersökning [6] visas också att 11,5  % av flerbostadshusen 
har skador i våtrummen medan motsvarande siffra för småhusen är 16 %. Flertalet av 
skadorna i våtrummen är dock harmlösa och enkla att åtgärda. 
 
 
3.1.1 Fuktens inverkan på den yttre och inre miljön 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3  Sambandet mellan brister i fuktsäkerhet samt den yttre och inre miljön.  
 
Fuktsäkerhetsfrågorna inverkar både på den yttre miljön och på den inre miljön i byggna-
den såsom framgår av bild ovan. Påverkan på den yttre miljön kan till exempel vara att 
material eller hela konstruktionsdelar måste bytas ut efter det att de skadats av fukt med 

Brister i 
fuktsäkerhet 

Kemisk nedbrytning 
 
Biologisk nedbrytning 
 
Fysikaliska aspekter 
(frostskador, 
fuktbetingade rörelser  
t ex) 
 

Försämrad 
beständighet 

Försämrad  

Påverkan på yttre 
miljön 

Påverkan på inre 
miljön luftkvalitet 
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beständighetsproblem som följd alternativt efter det att innemiljön påverkats negativt. 
Livslängden blir därmed kort med onödig resursförbrukning i form av material och 
arbetskraft. Möjligheterna till återanvändning av materialen minskar också vilket inverkar 
på resursanvändningen. 
 
Inverkan av fuktskador på den inre miljön kan yttra sig som hälsoproblem och/eller 
luktproblem [13]. Kring detta samband finns ett antal rapporter, bland annat [11], som 
visat ett samband mellan ”fuktiga bostäder” och ökad risk för hälsoproblem. 
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4 Vad är fuktsäkerhet? 
 
4.1 Fuktsäkerhet under hela byggnadens livslängd 
 
För att en byggnad skall vara fuktsäker (ha fuktsäkra konstruktioner) måste alla aktörer 
vid olika tidsperioder under byggnadens livslängd medverka.  
 
 
stafettloppet 
 
 
 
 
nytt tänkande [44] 
 
 
 
 
 
Projekteringen av en byggnad har stor betydelse för byggnadens fuktsäkerhet då en väl 
genomförd projektering väsentligen bidrar till möjligheterna att bibehålla byggnaden 
fuktsäker i ett längre perspektiv. Exempelvis är de material och konstruktionsval som 
görs under projekteringsskedet avgörande för det underhållsintervall som erfordras under 
brukstiden. Även vissa uppgifter såsom uttorkningstider påverkar fuktsäkerhetsaspekter 
och kan tas fram i samband med projekteringen. Det skall dessutom vara möjligt att 
bygga väderskyddat om de valda materialen erfordrar detta. 
 
De aktörer inom byggprocessen som bidrar till en god fuktsäkerhet är beställaren, pro-
jektören, entreprenören, materialleverantören, förvaltaren och brukaren. De flesta/alla in-
blandade parter i en byggnads livslängd bidrar med andra ord till att åstadkomma en god 
fuktsäkerhet och att bibehålla denna under hela byggnadens livslängd. 
 
4.1.1 Definition av fuktdimensionering 
 
Fuktdimensionering innebär att man genom beräkningar eller bedömningar anpassar 
byggnadsdelarna till de fuktpåverkningar som förekommer på ett sådant sätt att skador 
eller olägenheter inte uppstår [1].  
 
Enligt [9] avser fuktdimensionering ”alla åtgärder i bygg- och förvaltningsprocessen som 
bidrar till att säkerställa att en byggnad inte får skador eller olägenheter som direkt eller 
indirekt orsakas av fukt”. Många av de åtgärder som ingår under fuktdimensioneringen 
kan lika gärna kallas åtgärder för fuktsäkerhet i byggandet. 
 
4.1.2 Fuktdimensioneringsprincipen 
 
Enligt Harderup finns tre fuktdimensioneringsprinciper [1] 
 
• Kvantitativ bestämning. Genomför noggranna fuktberäkningar av den aktuella 

konstruktionen utgående från de aktuella påverkningarna. Det är viktigt att känna till 
kritiska fukttillstånd.  

projektering byggande brukande 

Produktbe-
stämning 

produktframtagning produktanvändning 
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• Kvalitativ bedömning. Genom att använda tillgängliga hjälpmedel i form av nomo-

gram och praktiska erfarenheter. Det är viktigt att känna till kritiska fukttillstånd. 
 

• Beprövade lösningar. Genom att använda typritningar som upprättats av kunniga 
personer och som i flertalet fall visat sig fungera väl i praktiken. 

 
I samband med en fuktdimensionering måste byggnaden betraktas som en helhet där olika 
faktorer samverkar. Exempel på enskilda faktorer är val av material, påverkan under 
byggskedet, uttorkningstider, ventilation, tryckbild och lufttäthet. 
 
Som hjälpmedel för utförandet av en fuktdimensionering finns checklistor utvecklade. 
Checklistor har visat sig vara användbara och tillämpbara inom fuktsäkerhetsområdet [9]. 
Exempel på checklista för projekteringsskedet finns i [4]. Här finns, förutom alternativen 
godkänd/icke godkänd, variabler som kan medge olika säkerhet mot fuktrelaterade ska-
dor. Exempelvis efterfrågas följande:  
 
• Vilka risker accepteras? (Risk för mögelpåväxt? Risk för kondens? Risk för oönskade 

emissioner?) 
 

• Angivelse av speciella material eller fabrikat? 
 

• Vilken beräkningsmetod används? (Normalvärdes, extremvärdes eller statistiska meto-
der?) 
 

• Vilket fukttillskott beräknas i byggnaden? 
 

• Val av kritisk gräns (dimensionerande värde) för alla ingående material. 
 
Även i Fukthandboken [1] finns en checklista avsedd för projektören. 
 
4.2 Förutsättningar för fuktdimensionering  
 
Förutsättningar för en fuktteknisk fuktdimensionering är att man känner till varifrån fuk-
ten kommer - fuktkällorna. Man vill också uppskatta fuktkällornas numeriska storlek.  
 
Fuktkällorna kan vara 

• regn, snö, slagregn 

• luftfukt 

• byggfukt 

• vatten i och på marken 

• läckage från installationer 
 
Därtill kan fuktkällor åstadkommas av felaktig skötsel (såsom städning, blommor vid 
husvägg som vattnas) och bör ej vara dimensionerande. Exceptionella fuktkällor såsom 
översvämning brukar man heller inte dimensionera för.  
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4.3 Kritiska fukttillstånd 
 
Genom en fuktdimensionering kommer man fram till en uppskattning av fukttillstånden i 
olika delar av byggnaden. Genom fuktkriterier kan man avgöra om dessa fukttillstånd kan 
accepteras eller vilka risker de innebär. Kritiskt fukttillstånd är gränsen för att materialet 
bibehåller godtagbar funktion under hela den tid som materialet kan exponeras för 
fukttillståndet. På fuktkriterierna kan man lägga olika grad av säkerhet. I Fukthandboken 
[1] finns kritiska fukttillstånd angivna för några material. 
 
4.4 Riskvärdering vid kvantitativ bestämning 
 
Fastställandet av acceptabel risk med avseende på framtida fuktproblem måste göras av 
beställaren. Risken måste alltid vägas mot kostnad och olägenhet i samband med skada. 
Sannolikt är det så att det ur ekonomisk synpunkt är lönsamt att ta större risker än vad 
man vill tillåta ur social och psykosocial synpunkt [5]. Enligt referensen bör man basera 
en fuktdimensionering på en risk av cirka 1:1000. Observera att om man har fyra bygg-
delar som alla är dimensionerade för risken 1:1000 blir risken för huset 1:250. 
 
Det finns tre olika dimensioneringsprinciper vid kvantitativ bestämning [1, 4]: 
 
• Normalvärdesmetoden. Man samlar ihop ett antal parametrars medel eller medianvär-

den (det blir lätt 10-15 parametrar). Resultatet blir då också ett genomsnittsvärde vil-
ket innebär att fukttillståndet kommer att överstiga det beräknade i hälften av fallen. 
En eventuell säkerhetskoefficient måste då läggas på beräkningsresultatet genom att 
ett kritiskt RF-värde minskas med 5 eller 10 %-enheter. Man vet egentligen inte vilken 
säkerhet man får genom denna metod.  

 
• Extremvärdesmetoden. Säkerhet byggs in i parametrarna i och med att man använder 

extremvärden. Man väljer inte alla parametrar som extremvärden, men man väljer ut 
några väsentliga såsom t ex utetemperatur och fukttillskott vid beräkning av kondens-
risk. Om man väljer 5 % fraktil rep 95 % fraktil för dessa värden torde sannolikheten 
för att det beräknade fukttillståndet överskrids vara mindre än 1:100 [1]. 
 

• Statistiska metoder. Varje beräkningsparameter beskrivs med en frekvenskurva eller 
fördelningskurva. Man drar sedan slumpmässigt ett värde för varje parameter och 
genomför en beräkning. Genom att genomföra ett stort antal (500 - 1000) beräkningar 
får man lika många resultat som kan behandlas statistiskt (Monte Carlo-metoden). En 
riskanalys förutsätter mera omfattande kunskaper om påverkningar och materialegen-
skaper än vi för närvarande besitter. 

 
4.5 Kvalitetssäkring av fuktsäkerhetsprocessen 
 
För att uppnå fuktsäkerhet är en kvalitetssäkring i byggnadens olika skeden väsentlig [9]: 
 
• Programskedet: byggherren kan under tidiga planeringsstadier påverka förutsättning-

arna för att fuktfrågorna behandlas på ett kvalificerat sätt. Han väljer konsulter, 
entreprenör, entreprenadform och har möjlighet att påverka byggtiden. Byggherren har 
möjlighet att ställa krav på kompetens för att hantera fuktfrågor på ett riktigt sätt. 
Även direkta tekniska krav avseende fuktsäkerhet kan ställas såsom till exempel 
byggproduktion under tak. 
 

• Projekteringsskedet: projektören ansvarar för att byggnaden konstrueras på rätt sätt, 
för att den slutliga byggnaden har god fuktsäkerhet genom att t ex ange åtgärder för 
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erforderlig uttorkning, minimera mängden byggfukt, materialförvaring på 
arbetsplatsen, fuktskydd under byggtiden, ange vilka kontroller som behövs samt ge 
anvisningar om byggskedet. 
 

• Byggskedet: Byggfukt och nederbörd har avgörande betydelse. Det är väsentligt att ha 
ett kvalitetssäkringssystem som innefattar dessa frågor. 
 

• Förvaltningsskedet: Återkommande översiktliga besiktningar och lyhördhet från 
brukare är av stor vikt. Enligt P-märkningsrutiner [41] påtalas vikten av tydliga och 
lättförståeliga instruktioner för olika områden, t ex städning och skötsel av ventilation, 
uppvärmningssystem och golvbeläggningar. Därtill poängteras vikten av rutiner för 
underhåll och återkommande besiktningar. Identifiering av kritiska detaljer och åter-
kommande besiktningar har som syfte att bibehålla god funktion och beständighet.  

 
4.6 Dokumentation 
 
Projekteringsskedet: 
Gemensamt för all fuktdimensionering är behovet av checklistor. Alla checklistor kan 
dessutom fungera som dokumentation för att en fuktdimensionering har utförts. 
 
Krav på dokumentation ökar med ökad komplexibilitet hos byggnaden. Byggherren bör 
ha krav på dokumentation. Normalt bör dock följande ingå [9]: 

• dimensionerande fuktbelastningar 

• materialdata och kritiska fukttillstånd 

• riskbedömning 

• motiv till att en konstruktion accepteras 
 
Dokumentationen bör alltid sammanställas separat som en driftsinstruktion i den utsträck-
ning den är väsentlig för byggnadens drift och eventuella förändringar i framtiden. 
Begränsningar i framtida användning och ombyggnad skall klart framgå. 
 
Byggskedet: 
Under byggtiden bör moment och kontroller med betydelse för fuktsäkerheten dokument-
eras. Även avvikelser dokumenteras och eventuella åtgärder bedöms. Exempel på viktiga 
moment är fuktkontroll i betongplatta före mattläggning, skydd av material från neder-
börd, fuktkontroll av träreglar innan inbyggnad samt kontroll av lufttäthet. 
 
Driftskedet: 
Under drifttiden bör dokumentation utföras över att de angivna driftsinstruktionerna följs 
och att eventuella åtgärder bidrar till byggnadens fuktsäkerhet. 
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5 Miljövärderingsmetoder i byggandet 
 
I detta kapitel har Åsa Jönsson, CTH medverkat som författare. 
 
5.1 Allmänt om miljövärderingsverktyg 
  
För bara ett par år sedan var det relativt ont om information för den miljöintresserade. 
Idag är situationen en helt annan. En uppsjö av handböcker, miljövärderingssystem, 
kriterielistor osv går att få tag i för den som vill bygga miljöanpassat. I takt med att 
informationsmängden ökat har det blivit alltmer uppenbart att sådan information kan se ut 
på väldigt olika sätt, ha olika innehåll. Man kan faktiskt komma fram till helt olika svar 
på skenbart samma fråga. Ofta framställs olika miljövärderingsverktyg som konkurrer-
ande system som man måste välja mellan. I själva verkat har verktygen ofta olika syften, 
existerar oberoende av varandra och kan komplettera varandra för att få ett väl funge-
rande miljöarbete. 
 
Detta kapitel samt bilagorna 1-3 består av en genomgång av vilka typer av ”verktyg” som 
kan användas för miljöanpassat byggande, och hur de skiljer sig principiellt från varand-
ra. Eftersom projektet har som mål att undersöka hur fuktsäkerhet kan hanteras i miljö-
värderingssystem inom byggandet avgränsas denna genomgång av olika system till så-
dana som inriktar sig på den fysiska byggnaden och dess beståndsdelar. Av samma skäl 
tas endast upp metoder som är framtagna för användning inom byggsektorn, även om 
många av de aktuella metoderna även tillämpas inom andra produktområden. Miljöled-
ningssystem (ISO 14 000, EMAS o dyl) tas inte upp, inte heller mer strategiska angrepps-
sätt som inte är byggspecifika, som Faktor 10 och Naturliga Steget, även om dessa 
naturligtvis också är användbara inom byggsektorns miljöarbete. I beskrivningen finns en 
uppdelning mellan metoder för materialval och metoder som används för att miljövärdera 
hela byggnader. Eftersom det finns väldigt många metoder på framväxt idag inom bygg-
sektorn får de metoder som presenteras tjäna som exempel. Metoderna är inte statiska 
utan är avsedda att kompletteras eller ändras när nya kunskaper dyker upp. De är dock 
mer eller mindre förändringströga. 
 
Vissa av metoderna är bara tillgängliga på engelska vilket kan ha givit orsak till feltolk-
ningar i enskilda fall. De system som studerats har valts bland system som används idag 
eller är under utveckling. Det kan finnas ytterligare system som inte påträffats inom 
ramen för detta projekt men som ändå kan vara intressanta. Några av systemen är till-
lämpbara på både befintliga och planerade byggnader, några är avsedda att användas 
inom endast befintliga byggnader och ytterligare några är avsedda att användas främst 
som projekteringsverktyg. Se tabell 1 på nästa sida. 
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Tabell 1  Miljövärderingssystem för materialval och hela byggnader som granskats 
mer ingående med avseende på fuktsäkerhetsaspekter. En närmare beskriv-
ning återfinns i bilagorna 1-3. 

 
Materialval Guider för materialval Hela befintliga och 

planerade byggnader 
Hela planerade 
byggnader 

Hela befintliga 
byggnader 

• LCA 
• Miljömärkning 

(typ I) 
• Byggvarudekla-

ration (typ II) 
• Byggvarudekla-

ration (typ III) 

• EPM (Holland) 
• Folksams Bygg-

miljöguide 
• Miljömanualen 
• Metod för identi-

fiering och värde-
ring av produkters 
miljöpåverkan, 
Akademiska Hus 

• BREEAM (England) 
• EcoEffect (KTH) 
• Green Building 

Challenge (GBC) 
• NCC miljövärderings-

metod 
• Ökoprofil - Miljövär-

dering av bygg 
• SPs P-märkt innemiljö 
• LEED 
• BEPAC (inaktuell) 

• BEES (USA) • Miljöstatus-
modellen J&W 

 

 
5.2 Guider för miljöval - allmänt 
 
Som en hjälp till beslutsunderlag för praktiker inom byggsektorn har en rad materialvals-
guider kommit ut på marknaden. De liknar i sin karaktär kriteriemetoder för hela bygg-
nader, på så sätt att man ofta helt enkelt gör en lista över alla de problemområden man 
kan komma på för en bestämd produkt och sedan gör en mer eller mindre formaliserad 
bedömning utifrån denna lista. Som underlag har man använt produktinformation och 
annan miljöinformation som tagits fram, plus sin egen erfarenhet. 
 
Sammanställning av några guider återfinns i bilaga. 
 
5.3 Miljövärderingssystem för hela byggnader 
 
Den hela byggnaden skiljer sig från byggmaterial och byggkomponenter, bland annat på 
så sätt att en byggnad bara byggs en gång medan byggprodukter oftast masstillverkas. En 
stor del av en byggnads miljöpåverkan sker under driftsfasen. Driftsfasens miljöpåverkan 
är svår att förutsäga, eftersom den inte bara beror på byggnadens fysiska förutsättningar 
utan också på lokaliseringen och användningen. Det är svårare att använda LCA för en 
enskild byggnad på grund av den stora arbetsinsats som då krävs, och det är också svårare 
att enas om hur ett miljömärkningssystem ska se ut.  
 
De metoder som används idag för att miljöanpassa hela byggnader är ibland inriktade på 
antingen projektering vid nybyggnad eller på bedömning av en existerande byggnad 
(alltså ett slags miljömärkning), men det finns också ett antal metoder som försöker göra 
bådadera. Vissa sådana modeller är LCA-baserade, dvs de är kopplade till en LCA-data-
bas där man använder schablondata. De allra flesta utgår dock ifrån en lista med kriterier 
som skall uppfyllas. Kriterierna är vanligtvis kategoriserade efter olika teman. De är ofta 
organiserade i trädstrukturer där man viktar kriterierna mot varandra för att få mer kom-
primerade (och därmed lättolkade) resultat. Trädstrukturen kan ha olika antal nivåer, i 
denna  genomgång från en nivå (LEED) till tre (GBC-ramverket). Poängsättningen inom 
varje kriterium varierar också. Ibland är t ex nivåerna definierade på förhand och ibland 
gör man en kvalitativ bedömning. 
 
Sammanställning av några system för miljövärdering av hel byggand återfinns i bilaga 3. 
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5.4 Kommentarer till miljövärderingsmetoderna 
 
Ingen av de presenterade värderingsmetoderna är statiska, även om de är mer eller mindre 
förändringströga. Svanenkriterierna uppdateras t ex regelbundet (var tredje år), medan 
andra metoder uppdateras när man bedömer att ingående information inte längre är till-
räckligt aktuell eller när man utvecklat en ny och bättre variant av metoden ifråga. Det är 
därför möjligt att flera av de presenterade metoderna utvecklat sitt sätt att hantera fukt-
frågor i nyare versioner än de som granskats här. 
 
Metodgenomgången visar att det är ovanligt att ta hänsyn till fuktsäkerhetsfrågor på 
materialnivå, men ju mer komplext system man studerar desto mer rimligt blir det att ta 
hänsyn till fuktsäkerhet i själva metoden. De metoder som bedömer en hel byggnad tar i 
allmänhet med fuktfrågor i någon form. Det verkar också som om man i de fall man be-
dömer existerande byggnader är mer benägen att ta hänsyn till fuktfrågor, t ex i ”Eco-
Effect-metoden” och  ”Miljöstatus för byggnader” där man ju gör besiktningar av existe-
rande hus. Detsamma gäller Ökoprofil, som är en av de få metoder som definierat någon 
typ av kravnivåer för att bedöma fuktsäkerheten. Observera att det då är fråga om att 
uppmärksamma redan uppträdda skador, snarare än att förhindra uppkomst av fuktskador. 
GBC-ramverket är en metod som definierat hur fuktsäkerhet kan bedömas för planerade 
byggnader. För planerade byggnader finns även P-märkessystemet (SP Sveriges Prov-
nings- och Forskningsinstitut) där fuktsäkerhetsaspekter ingår som en viktig del. Dess-
utom utvecklas nu innemiljökriterierna för planerade byggnader inom EcoEffect-metoden 
där fuktsäkerhetsfrågor kommer att behandlas.  
 
Man bör vara uppmärksam på att även de metoder som omfattar värdering av existerande 
byggnader ibland gör bedömningen utifrån den existerande byggnadens förväntade  
miljöpåverkan utifrån konstruktionsplanerna (så är t ex fallet i GBC-ramverket). 
 
Samtliga beskrivna miljövärderingsmetoder för hela byggnader gör bedömningen upp-
delat på olika problemområden. Metoderna har då gemensamt att de alla innehåller en 
kategori som värderar inomhusklimatet, och de placerar också generellt frågor som rör 
fukt inom detta område.  
 
Många metoder som används på byggnadsnivå har också en huvudkategori som handlar 
om material- och resurshantering. En konsekvens av fuktskador är ju att material och 
konstruktioner kan förstöras och på så sätt få en kortare användningstid, men endast i 
GBC har man valt att värdera denna konsekvens av fuktskador. 
 
Med tanke på de stora konsekvenser fuktskador kan få när de väl inträffar har denna pro-
blematik fått väldigt lite utrymme i de flesta värderingsmetoderna, om den alls tagits upp. 
Av totalt ca 50-150 kriterier, beroende på metod, är det oftast bara något enstaka krite-
rium som rör fuktsäkerhet. Endast i de metoder som värderar existerande byggnader har 
man kunnat kvantitativt uppskatta fuktskadornas konsekvenser jämfört med andra miljö-
problem.  
 
Många av metoderna försöker kvantifiera information - extremfallet är LCA där man bara 
utgår ifrån det som är kvantifierbart och kan relateras till en produkt - och frågor av mer 
kvalitativ natur har då svårt att hävda sig. Fuktsäkerhet är en sådan fråga. Ett annat viktigt 
faktum är att de flesta metoderna är ”framåtblickande”, d vs de riktar in sig på val som 
görs i början av produkternas livscykel. Speciellt tydligt är detta för materialvalsguiderna 
som ju främst används då byggmaterialen köps in. Flera metoder används i preventivt 
syfte, ibland utifrån statistiska data, och risker blir svåra att hantera. Om sådana metoder 
beaktat fuktsäkerhet har de gjort det genom att ha med som krav eller uppmaning att man 
ska bygga fuktsäkert.  
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5.4.1 Miljövärderingssystem - hela byggnader - översikt 
 
Tabell 2 Översikt 
 
 Fukt Angränsande Allmänt 
Projekteringsverktyg 
och värdering av be-
fintliga byggnader 

   

BREEAM - England 
 

Luftbefuktare 
Man skriver dock att det inte ute-
sluts att fuktkontroll och mögel-
frågor kan komma med i ett senare 
skede. 

Lufttäthetskrav  

Green Building 
Challange, GBC 

• fukt i byggnadens omslutande 
konstruktioner 

• påverkan på livslängd pga regn 
och fuktig luft 

• specifikation om förebyggande 
åtgärdsprogram 

Framhåller vik-
ten av samarbete 
mellan olika 
kompetenser. 
Brukarskedet: 
står om doku-
mentation och 
utbildning 

Under utveckling.  
Finns för skolor, fler-
familjshus och kontor. 

EcoEffect, KTH • granskning av bygghandlingar 
map risk för fuktproblem 

• inspektion av vissa 
utformningsdet., synliga 
fuktskador, främmande lukter 

Enkäter tillämpas 
där förekomst av 
SBS-besvär 
noteras 

Innemiljödelen för 
planerade byggnader 
är under utveckling.  

Ökoprofil - 
Miljövurdering av 
bygg - Norge 

Fuktskador 
Förekomst av lukt 
Vattenskadesäkra rörinst. 

Lufttäthet Fuktbedömningen 
fungerar på existe-
rande byggnader 

BEPAC - Canada 
 

Fuktkontroll,  
minimera fukt i system,  
fukt i existerande byggnader,  
luftfuktare,  
fuktspärr,  
torka ut byggfukt,  
luftfuktighet  

 Ej aktuell  

NCC miljövärderings-
metod 

• inget trä i uteluftsvent grund  
• ingen golvbeläggning på 

betonggolv innan 85 % 
underskrids 

Llufttäthet Enkelt sätt att beskriva 
bostadshus för kunder 

SP P-märkning • krav på fuktsäkerhet inkl 
fuktdimensionering 

• granskning, inventering och 
mätningar map fukt  

• funktionskrav som följs upp 
• krav på upprättande av 

checklistor 
• krav på drift- och 

skötselinstruktioner 

Kvalitets-
säkringsför-
farande 

 

LEED -   
Planerade byggnader 
 

   

BEES - USA - -  
Befintliga byggnader    
Miljöstatus för 
byggnader - J&W 

Inventering av fukt- och 
mögelskador 
• avvattning av tak 

 Miljöros för befintliga 
byggnader. 
Besiktningsmannen 
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• dränering under grunder 
• fuktinträngning och skador 
• övriga fuktskador 

föreslå om möjligt 
åtgärder. 
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6 Förslag på hur fuktsäkerhetsaspekter kan 
se ut i miljövärderingssystem 

 
6.1 Vilka parametrar rörande fuktsäkerhet kan 

värderas 
 
Säkerställandet av en fuktsäker byggnad baseras på ett antal parametrar där man kan välja 
låg eller hög ambitionsnivå alternativt säkerhet. Dessa parametrar kan möjligen utgöra ett 
underlag vid värdering av fuktsäkerhet. Fuktsäkerhetens huvudparametrar kan definieras 
som:  
 
• Ambitionsnivå där kraven på fuktsäkerhet fastställs. Acceptabel risk och säkerhets-

marginaler fastställs i samband med kravställandet. Både acceptabel risk och säker-
hetsmarginaler är förutsättningar i fuktdimensioneringen. Inom denna parameter ryms 
även kraven på kompetens hos de olika aktörerna. 
 

• Kvalitetssäkring - arbetssätt inom alla led under byggnadens livslängd för att se till 
att byggnaden uppfyller ställda krav på fuktsäkerhet. 

 
Inom huvudparametern kvalitetssäkring är fuktdimensionering ett arbete som är omfatt-
ande och som rör en mångfald av frågor på detaljnivå som måste bearbetas och beaktas 
(se tidigare kap x.x). Fuktdimensioneringen kan med fördel genomföras med hjälp av 
checklistor som utgör ett hjälpmedel framförallt vid projekteringen och där flera av 
huvudparametrarna ovan är förutsättningar i dimensioneringsarbetet.  
 
Vi vill poängtera betydelsen av att kompetens, säkerhetsmarginaler, ambitionsnivåer och 
rutiner/säkring/kontroller för fuktsäkerhet finns med i miljövärderingssystem. Eftersom 
själva hantverket med fuktdimensioneringen är omfattande, och att det finns checklistor 
utarbetade som stöd för detta arbete, ser vi det inte som lämpligt eller möjligt att gå in på 
en detaljerad nivå vad gäller fuktdimensionering. Det är däremot av yttersta vikt att tillse 
att en relevant checklista för fuktdimensionering använts, t ex Harderup [4].  
 
6.2 Exempel på ”fuktsäkerhetsparametrar” an-

passade för nybyggnad  
 
De exempel på innehåll under de olika huvudparametrar som presenteras här är anpassade 
för tillämpning på nybyggnation. Även vid ombyggnation kan det många gånger vara 
lämpligt att tillämpa dessa parametrar. De exempel som ges i tabell nedan kan användas 
som 

• hjälp i samband med den inledande kravställningen 

• ett hjälpmedel såsom projekteringsverktyg till vissa delar (det finns dessutom check-
listor såsom tidigare påtalats) 

• underlag för utformning av kvalitetssäkring av fuktsäkerheten under byggnation och 
brukstid där utförda funktionskontroller bidrar till att det inte endast är ett projekte-
ringsverktyg. Man får även bekräftat om resultatet har uppfyllt de ställda kraven 

• underlag för värdering. 
 



Tabell 3 Förslag på utformning av parametrar för bedömning av en befintlig byggnads fuktsäkerhet under programskedet, projekteringsskedet, byggskedet och 
förvaltningsskedet. 
 
 Programskede Projekteringsskede Byggskede Brukande 
Fuktsäkerhets-
krav (ambitions-
nivå)  
- 
kan utgöra 
kriterier 

Fuktsäkerhetskrav fastställs av beställaren t ex: 
• acceptabel risk (sannolikhet). Fastställs av beställaren 

och skall ej överskridas med hjälp av det fortsatta för-
farandet.* 

• säkerhetsmarginaler** 
• krav på detaljnivå såsom lufttäthet, fuktinnehåll innan 

inbyggnad mm (funktionskrav) 
• särskilda åtgärder för att sammanfoga de olika skedena 

under byggnadens livslängd för att säkerställa korrekt 
information 

• krav på kvalitetsplaner och dokumenterade 
kontrollplaner hos de inblandade (i de tre skedena, till 
exempel vilka krav finns på dokumentation av 
fuktdimensionering) 

• krav på kompetens hos projektör, entreprenör samt 
förvaltare/brukare 

   

kvalitets-
säkring*** 
(checklistor som 
prickas av) 

 Uppfyll ställda fuktsäkerhetskrav mha fuktdimensionering 
• kvantitativ bestämning, kvalitativ bedömning eller 

beprövade lösningar för alla byggnadsdelar (det finns 
checklistor att tillämpa), 

• uttorkningstider, 
• tydliga och kompletta handlingar på detaljnivå 
• anvisningar för byggskedet 
• anvisningar för driftskedet 

Uppfyll ställda fuktsäkerhetskrav 
genom att 

• tillämpa en dokumenterad 
kontrollplan 

• identifiera kritiska moment 
t ex uttorkningstider-
produktionstider, väderskydd, 
lufttäthet 

• genomföra funktionskon-
troller 

 

Uppfyll ställda fuktsäkerhetskrav mha 
• drift och skötselins. med inriktning 

på fuktsäkerhet 
• instruktioner om vilken typ av 

användning byggnaden tål 
• återkommande besiktningar av 

känsliga delar 
• rutiner för felanmälan 
• funktionskontroller 

 
* I de flesta fall kommer det att vara så hög fuktsäkerhet som man möjligen kan uppnå, men i t ex befintliga byggnader kan en större risk (lägre fuktsäkerhet) möjligen bli aktuell. 
**  Kvalitetssäkring och kompetens säkrar processen och ger mätbara resultat genom funktionskontroller. Har karaktären av checklista, men funktionskontroller ger resultat som kan värderas.  
 
*** Vilka kritiska fukttillstånd väljs för olika material? Säkerhetspåslag? Vilket fukttillskott anger man för inomhusluften? Normalvärdesmetoden eller extremvärdesmetoden?  
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6.3 Exempel på ”fuktsäkerhetsparametrar” 

anpassade för befintlig byggnad 
 
6.3.1 Allmänt 
 
En befintlig byggnad som skall miljövärderas värderas med avseende på en rad punkter 
som rör yttre miljön och ibland innemiljön. Det finns även system som avser att värdera 
befintliga byggnader och som även innehåller parametrar som rör fuktfrågor och fuktsä-
kerhet (se tidigare kapitel).  
 
Paralleller kan dras till värderingssystem för planerade (nya) byggnader eftersom den 
grundläggande tanken och målet är densamma. Vid en jämförelse kan dock inte sådana 
parametrar som har med kravställandet, projekteringen och byggandet att göra tillämpas 
på en befintlig byggnad (om den inte skall byggas om). Tyngdpunkten vid bedömning av 
befintliga byggnader ligger på att  

• en inventering av befintlig byggnad utförs med avseende på fuktförekomst, förekomst 
av följdskador samt riskkonstruktioner 

• studera driften och brukandet av byggnaden, likt tillvägagångssättet för nya byggna-
der. 

  
6.3.2 Granskning och inventering av byggnaden med 

avseende på fuktsäkerhet 
 
Ritningsunderlag granskas. Befintliga byggnadskonstruktioner besiktigas med avseende 
på fukt, fuktskador, luktförekomst och förekomst av mikroorganismer. Enklare mätningar 
skall utföras. Resultaten från mätningar och noteringar bedöms. 
 
Granskningen av byggnaden kompletteras med en enkät. Det finns några enkäter  
utvecklade idag som kan användas, bland annat Stockholmsenkäten. Intervjuer utförs 
med vissa personer som har inblick i byggnaden såsom städ och vaktmästare. 
 
6.3.3 Drift och brukande med avseende på fuktsäkerhet 
 
Drift- och skötselinstruktionerna granskas (inklusive hur lokalen skall användas, t ex max 
antal personer, ökad fuktproduktion inomhus kan behöva beaktas). Till exempel skall be-
siktning av fastigheten med avseende på fuktskador och enklare mätningar återkomma 
med jämna intervall.  
 
Rutinerna för hur fel och klagomål tas omhand kan också bedömas.  
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Tabell 4 Förslag på utformning av fuktsäkerhetsparametrar för bedömning av en 
befintlig byggnad. 
 
 Fastighetsägarens 

strategi, mål 
Inventering/granskning 
(statusbestämning) 

Förvaltningsskedet 

Ambitions-
nivå i för-
valtningen 
(nivån fast-
ställd av 
fastighets-
ägaren) 

Fastställs av fastighets-
ägaren och innehåller 
krav avseende fukt-
säkerhet t ex : 
• krav på kvalitets-

planer hos de 
inblandade  

• krav på kompetens 
hos förvaltare och 
brukare 

  

Omfatt-
ningen av 
befintliga 
skador 

 Granskning av ritningar, 
besiktning och mätningar i 
fastighetens alla konstruk-
tionsdelar och funktioner som 
har med fuktsäkerhet att göra. 
En enkätundersökning kan 
utföras. 

 

Risk för 
framtida 
skador 

 Granskning av ritningar och 
besiktning och mätningar i 
fastighetens alla konstruktions-
delar och funktioner som har 
med fuktsäkerhet att göra 

 

Kvalitets-
säkring 
 

 Kvalitetssäkring av gransk-
ningen, inventering och 
mätningar 

Uppfyll ställda fuktsäkerhetskrav 
med hjälp av  
• drift och skötselinst. med 

inriktning på fuktsäkerhet 
• instruktioner om vilken typ 

av användning byggnaden tål
• återkommande besiktningar 

av känsliga delar 
• rutiner för felanmälan 
• funktionskontroller 

 
6.4 Värdering av parametrarna 
 
De beskrivna parametrarna kan värderas genom att  

• formulera kriterier utifrån kontinuerliga skalor,  

• jämföra med fasta referensnivåer, (kvalitativa eller kvantitativa),  

• inbördes jämförelser av flera alternativ 

• utifrån på förhand definierade nivåer (som i GBC).  
 
Vilket alternativ som är mest lämpligt är beroende av den modell inom vilken man avser 
att studera tillämpningen av fuktsäkerhetsparametrarna. 
 
6.5 Fuktsäkerhetens organisatoriska hemmahörighet 

i modeller 
 
Om möjligt bör fuktsäkerhetsaspekterna ha en ”tillhörighet” rent organisatoriskt. 
Förslagsvis under innemiljö (alternativt under livslängd, materialanvändning). 
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Även om det inte blir så många punkter kanske de kan komma in på flera ställen och på 
så sätt få betydelse, om de inte genom en viktning ges stor betydelse. 
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7 Studie av GBC - möjligheter till utveckling/-
komplettering med avseende på 
fuktsäkerhet 

 
7.2 Ambitionsnivå avseende fuktsäkerhet 
 
Kompletteringsbehov finns under programskedet/ambitionsnivå, se närmare i tabell 
nedan. I tabellen återfinns de kriterier som tidigare föreslagits i denna rapport med kom-
mentarer om i vilken utsträckning de redan är beaktade eller möjligen kan kompletteras.  
 
Tabell 5 Kompletteringsförslag för GBC avseende fuktsäkerhetsaspekter.  
 

Förslag på kriterier GBC idag Kompletteringsförslag 

Acceptabel risk, säkerhetsmarg - Komplettera enligt förslag 

Krav på detaljnivå alternativt 
funktionskrav 

- Komplettera enligt förslag 

Sammanfogande länk Samverkan mellan olika 
discipliner under projek-
teringen 

Utökas att sträcka sig över till 
entreprenörer och förvaltare 
också 

Krav på kvalitetsplaner och kon-
trollplaner hos de inblandade 

- Komplettera enligt förslag 

Krav på kompetens hos inblan-
dade parter 

Utbildning av personal som 
arbetar med skötseln av bygg-
naden 

Kompetensen hos projektörer 
och entreprenörer bör också 
beaktas 

 
De nivåer inom de olika kriterierna som tillämpas inom GBC är från -2 till +5. Exempel 
på utformning av idag befintliga kriterier framgår av bilaga. Utformning av nya kriterier 
som inte finns med idag skulle kunna se ut enligt förslag i tabell 6. 
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Tabell 6 Förslag på hur olika parametrar avseende ambitionsnivå för fuktsäkerhet 
skulle kunna utformas inom GBC-systemet . De nivåer inom de olika kriterierna som 
tillämpas inom GBC är från -2 till +5. 
 
 Acceptabel 

risk, säkerhets-
marg 

Krav på detalj-
nivå alternativt 
funktionskrav 

Samman-
fogande  
länk 

Krav på kvalitets - 
och kontrollplaner 
hos de inblandade 

Krav på kompe-
tens hos inblan-
dade parter 

-2 Inget beaktande 
av fuktsäker-
hetsaspekter 

Inga krav ställda Finns ej Inga krav Inga krav 

-1      
0 Krav på fukt-

säkerhet som till 
viss del är be-
gränsade 

Ett fåtal funk-
tionskrav 

Finns mellan 
projektering 
och byggande 

Endast krav på 
kvalitetsplaner 

 

1      
2   Finns mellan 

alla delar i 
processen 

 Relevanta krav 
på utbildning 
med avseende på 
fuktproblematik i 
samtliga led 
under husets 
livstid 

3      
4      
5 Krav på hög 

fuktsäkerhet i 
byggnadens alla 
delar 

Krav på hög de-
taljeringsnivå 
samt krav på 
relevanta funk-
tioner 

 Krav på kvalitets-
planer och detaljerad 
kontrollplan 

 

 
 
7.3 Kvalitetssäkring med avseende på fuktsäkerhet 
 
Projektering 
 
Ett flertal kriterier i GBC som kan hänföras till fuktdimensionering (där man skall tillse 
att ställda fuktsäkerhetskrav uppfylls). Bland annat finns följande 

• fukt i byggnads omslutande konstruktioner. Kriteriet återfinns under huvudområdet 
innemiljö, kategori luftkvalitet. Avsikten är att bestämma (fastställa) omfattningen av 
åtgärder för att minimera accumuleringen av fukt i byggnadens konstruktioner 

• kontroll av ångbildning i kyltorn  

• kontroll av stillastående vatten i installationer 

• påverkan på livslängd på grund av bland annat regn och fuktig luft. Kriteriet återfinns 
under huvudområdet livslängd 

 
Dessa punkter rör i huvudsak de två första punkterna i vårt förslag på kriterier 

1. kvantitativ bestämning, kvalitativ bedömning eller beprövade lösningar för alla bygg-
nadsdelar (det finns checklistor att tillämpa) 

2. uttorkningstider 
 
Det som är oklart är hur komplett denna fuktdimensionering är. För svenska förhållanden 
kan upprättade checklistor användas, företrädesvis checklistan upprättad av Harderup [4]. 
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De kriterier som vi föreslagit men som inte berörs i GBC är 

• tydliga och kompletta handlingar på detaljnivå 

• anvisningar för byggskedet 

• anvisningar för driftskedet 
 
Gradering och poäng för de olika kriterierna kan se ut såsom framgår av tabell nedan. 
 
Tabell 7  Förslag på hur olika parametrar för kvalitetssäkring under 
projekteringsskedet för fuktsäkerhet skulle kunna utformas inom GBC-systemet. De 
nivåer inom de olika kriterierna som tillämpas inom GBC är från -2 till +5. 
 
 Fuktdimen-

sionering 
Tydliga, kompletta hand-
lingar, anvisningar till 
byggskedet 

Anvisningar för 
driftskedet 

-2 Ej utförd Handlingar utan precisering av 
viktiga detaljer och lösningar för 
att uppfylla ställda krav (tabell 6) 
på fuktsäkerhet 

Finns inga 

-1    
0 Utförd, utan 

checklista 
Knapphändiga handlingar och an-
visningar av viktiga detaljer och 
lösningar för att uppfylla ställda 
krav på fuktsäkerhet 

Finns, knapphändiga 
eller svårförståeliga 

1    
2    
3   Tydliga och kom-

pletta, lätta att förstå 
4    
5 Enligt Harderup  

e dyl 
Relevanta moment enligt Harde-
rups checklista tydligt preciserade 
i handlingar och anvisningar 

 

 
 
Produktion 
 
I GBC återfinns inga kriterier som täcker in att krav på fuktsäkerhet uppfylls under 
produktionsskedet. Att även produktionen är planerad för att uppfylla fuktsäkerhetskra-
ven bör tas med, liksom möjligheten att genomföra funktionskontroller i detta skede i 
byggnadens tillkomst. 
 
De kriterier som tidigare föreslagits handlar om att ställda fuktsäkerhetskrav skall uppfyl-
las genom att 

• identifiera kritiska moment tex uttorkningstider-produktionstider, väderskydd, lufttät-
het 

• genomföra funktionskontroller 

• kan de garantier (ansvar) som utfärdas ligga till grund för bedömning? 
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Tabell 8 Förslag på hur olika parametrar för kvalitetssäkring under byggskedet för 
fuktsäkerhet skulle kunna utformas inom GBC-systemet. De nivåer inom de olika 
kriterierna som tillämpas inom GBC är från -2 till +5. 
 
 Identifiering av kritiska moment Genomförda funktionskontroller 
-2 Ingen särskild hänsyn till moment med 

inverkan på fuktsäkerhet 
Inga funktionskontroller 

-1   
0 Följer anvisningar från projekteringen Funktionskontroller genomförda och svarar 

mot uppställda krav efter vissa 
arbetsinsatser 

1   
2   
3   
4   
5 Följer anvisningar från projekteringen, per-

sonalen väl införstådda med problematiken 
kring fuktsäkerhet, bygget väl skyddat och 
anpassat efter väderförhållanden 

Funktionskontroller uppfyller med 
marginal ställda funktionskrav 

 
 
Brukande 
 
I GBC finns några kriterier som rör uppfyllandet av fuktsäkerhet under brukstiden näm-
ligen 

• skötselanvisningar för byggnaden och dess system  

• specifikation av ett förebyggande åtgärdsprogram 
 
Dessa båda punkter täcker in huvuddelen av vad vi föreslagit som kriterier, men en tydli-
gare inriktning mot fuktsäkerhet kan arbetas in. Även i detta skede kan möjligheten att 
genomföra funktionskontroller framhållas. 
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8 Kostnader för fuktsäkert byggande kontra 
kostnader för bristande fuktsäkerhet  

 
Den ekonomiska betraktelsen som redovisas inom detta kapitel svarar Gert Freiholtz. 
 
8.1 Allmänt 
 
I detta avsnitt görs ett försök till värdering av byggkostnaderna för åtgärdande av de fukt-
skador som kan tänkas uppstå i ett ”normalt” bostadshus kontra en bedömning av kost-
naden för att i ett initialt skede förhindra att sådana skall uppstå. 
 
Någon allmän statistik över uppkomna skador och kostnader för dess åtgärdande finns 
inte. Ingetdera av försäkringsbolagen, SABO, Boverket, Småhusskadenämnden mfl har 
eller arbetar på, att få fram en sådan. Förmodligen skulle man med hjälp av material hos 
Småhusskadenämnden och några konsulter som är specialister på området och arbetat 
med åtgärdande av fuktskador kunna bilda sig en totaluppfattning. Dessa har dock inte 
själva gjort eller fått något uppdrag att fram material och statistik. 
 
Det finns givetvis ett stort antal artiklar och forskningsrapporter i ämnet fuktskador. Där-
emot finns ytterst få uppgifter kring hur stor del av byggandsbeståndet som är behäftade 
med fuktskador. I ELIB-Rapport nr 6 [6] redovisas några uppgifter. Dessa tillsammans 
med uppgifter från Småhusskadenämnden som arbetat med bidragsgivning till husägare 
med fuktskador får därför bli det underlag som nedanstående kostnadsbedömningar base-
ras på. 
 
 
8.2 Villor och radhus 
 
Enligt nämndens uppfattning finns idag bland de småhus (villor och radhus) som byggts 
under tiden 1970 – 1998 storleksordningen 35.000 hus som är behäftade med allvarliga 
fuktskador. 
 
Under denna tid uppfördes i landet drygt 700.000 hus, vilket innebär att 5 % av dessa 
skulle vara allvarligt fuktskadade. Antar man sedan att lika många har lättare fuktskador 
innebär det att så mycket som 10 % av hela det byggda småhusbeståndet under denna 
period är behäftad med någon form av fuktskada. Dessa uppgifter stämmer väl överens 
med de uppgifter som återges i [6]. För att en skada skall ha uppstått krävs definitions-
mässigt i det här sammanhanget att den skall vara förnimbar och förorsaka sådant obehag 
i någon form att ett åtgärdande krävs.  
 
Med stöd av uppgifter från Småhusskadenämnden kan man anta att en allvarlig fuktskada 
kostar i snitt 300.000 kronor att åtgärda. Detta avser enbart byggnadsarbeten i någon 
form. Motsvarande kostnad för en lättare fuktskada sätts till 50.000 kronor. Allt räknat i 
dagens penningvärde och ej innefattande eventuella kostnader för flyttningar, utredning-
ar, inkomstbortfall, fysisk och psykisk ohälsa, värdesänkningar mm. 
 
Detta innebär en total byggkostnad för åtgärdande av fuktskador av enbart villor byggda 
mellan åren 1970 – 1998 på  12,2 Miljarder kronor.  
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En bedömning av kostnaden för preventiva åtgärder i form av exempelvis fuktdimensio-
nering, längre tider för uttorkning, bättre väderskydd och ökad satsning på samordning 
och kvalitetssäkring av inbyggda material ger en ökning av totalkostnaden med 1,5 till 
2,0 %. Denna procentsats har satts lika för villor och flerbostadshus och emanerar från en 
kalkylsammanställning som redovisas nedan under Flerbostadshus. 
 
Baserat på den statistik som finns över byggda hus under ovan angivna tidsperiod, de 
kostnader som dessa betingade och framräknat till dagens pris med 8 % kalkylränta skulle 
den preventiva insatsen belöpa sig på 19,7 Miljarder kronor. 
 
Detta ligger visserligen något över vad kostnaden för själva åtgärdandet skulle betinga 
men bör rimligen inte på långt när uppväga de totala kostnaderna som fuktskadorna 
åsamkar. 
 
8.3 Flerbostadshus 
 
För flerbostadshus finns en ansats till bedömning av fuktskadornas omfattning. Där har 
ELIB-rapport nr 6 uppgifter om en fuktskadeprocent på 5% för hus byggda 1961-1975 
och 12% för hus byggda 1975-1988. Om man baserat på dessa uppgifter antar ett snitt om 
10% (lika småhus ovan) för hela beståndet som byggts under tidsperioden 1970 – 1998, 
då det byggdes lika många lägenheter som småhus dvs drygt 700.000 kan man göra en 
bedömning av omfattningen. 
 
Med de byggkostnader som dessa betingade och en preventivåtgärd som kostar 1,5 – 2,0 
% skulle totalkostnaden för en sådan insats framräknad till dagens pris efter 8 % kalkyl-
ränta belöpa sig på  16,4 Miljarder kronor. 
 
Byggkostnaden för åtgärdande av fuktskadorna för dessa lägenheter kan då beräknas till 
10,0 Miljarder kronor och den totala kostnaden bör rimligen med marginal överstiga mer-
investeringen för att motverka detta. 
 
Den antagna kostnadsökningen om 1,5 – 2,0 % för preventivåtgärder baseras på en kalkyl 
för ett fiktivt trevånings bostadshus om 5000 m2 BTA och totalkostnaden 12.000 kronor 
per m2. Följande antaganden göres som utgångspunkt för en värdering av de ökade kost-
nader som kan tänkas krävas för ett fuktsäkrare hus. 
 
 Kr 

Mer detaljerad projektering inkl fuktdimensionering, 20 % av 1,4 Mkr 280 000 

Bättre information och utbildning av inblandade parter. 
Underentreprenörer deltar i projekteringsmöten  

  30 000 

Arbetsledare och lagbas deltar i projekterings-, bygg- och UE-möten   55 000 

Förlängd byggtid för bättre uttorkning 125 000 

Bättre väderskydd 80 000 

Noggrannare renhållning 50 000 

Ökade insatser för uttorkning 90 000 

Samordning och kvalitetssäkring av inbyggda material 50 000 

Total tillkommande byggkostnad 760 000 

Därutöver tillkommer ökad kreditivkostnad pga längre byggtid samt moms 290 000 
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Den slutliga kostnadsökningen blir då 1 050 000 kr och baserat på totalkostnaden 60 Mkr 
ger detta en ökning på 1,8 %. 
 
Ovanstående kalkyl är baserad på ett konventionellt platsbygge. I en ännu icke publicerad 
forskningsrapport med titeln ”Framtidens Produktionsmiljö – vägen till ett industriellt 
byggande” [43] påvisas fördelarna med ett ”industriellt platsbygge under tak”. Enligt 
denna rapport kan under sådana betingelser byggtiderna kortas, väderskydd och uttork-
ning erhållas med automatik som en följd av vald produktionsmetod.  Dessa merkostna-
der försvinner därmed. Några siffror presenteras inte mer än att man gör bedömningen att 
av all nybyggnation under 1990-talet skulle hela 80 % ha kunnat utföras efter industriella 
principer samt byggtiden kunna kortas med 15 %, kanske mer efter inkörning. Kvar står 
då merkostnader för detaljerad projektering, fuktdimensionering, planering, information 
och kvalitetssäkring på storleksordningen 1 % eller under.  
 
Med  dessa förutsättningar minimeras insatsåtgärderna för fuktsäkring till att ligga 
under de rena byggkostnaderna för åtgärdandet av uppkomna skador och 
totalekonomin i förebyggande insatser blir än mer uppenbar. 
 
8.4 Kommentar 
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att om den totala byggkostnaden för att åtgärda 
alla fuktskador på bostäder byggda från 1970 och framåt ligger på nivån 20 Miljarder 
kronor, blir givetvis kostnaden avsevärt högre när tidigare producerade bostäder och 
kategorier typ skolor, kontor, administrationsbyggnader mm adderas. Att därför inte vidta 
erforderliga åtgärder i förebyggande syfte torde av ovanstående framställning framstå 
som en total felinvestering. 
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9 Slutsatser 
 
I projektet har vi konstaterat att det finns en möjlighet att utveckla fuktsäkerhetsfrågorna i 
miljövärderingssystem för hela byggnader, främst inom system avsedda för planerade 
byggnader. 
 
Det förslag på utformning av kriterier för fuktsäkerhetsfrågor i miljövärderingssystem 
som presenteras i detta projekt inriktar sig på att bedöma 

1. ambitionsnivån för byggnaden där kraven på fuktsäkerhet fastställs 

2. kvalitetssäkringen där det säkerställs att ställda krav uppfylls 
 
Eftersom själva hantverket med fuktdimensioneringen är omfattande, och att det finns 
checklistor utarbetade som stöd för detta arbete, ser vi det inte som lämpligt eller möjligt 
att gå in på en detaljerad nivå vad gäller fuktdimensionering. Det är däremot av yttersta 
vikt att tillse att en relevant checklista för fuktdimensionering använts. Vi vill dock 
poängtera betydelsen av att kompetens, säkerhetsmarginaler, ambitionsnivåer och ruti-
ner/säkring/kontroller för fuktsäkerhet finns med i miljövärderingssystem. 
 
Denna utformning och resonemang kring fuktsäkerhetsparametrar ser vi som rimlig att 
inkludera i befintliga miljövärderingssystem för planerade byggnader.  
 
Ekonomiska bedömningar av kostnaden för att åtgärda fuktskador kontra kostnader för 
planering och genomförande av ett fuktsäkert byggande kräver ett antal antaganden. De 
antaganden och uppskattningar som gjorts inom detta projekt tyder på att säkerställandet 
av en god fuktsäkerhet motiverat. 
 
I projektet har det synliggjorts att kvalitetssäkringen, miljöanpassningen samt fuktsäk-
ringen av en byggnad är tre viktiga ”aktiviteter” i en byggnads tillkomst och förvaltning. 
Hur dessa ”aktiviteter” kan samverka på ett för byggprocessens aktörer tydligt sätt har 
dock inte framkommit. I några fall finns kopplingar, dock ej på ett heltäckande sätt. För 
kvalitetssäkring, miljöanpassning och fuktsäkring finns idag system utvecklade. Ibland 
företagsspecifika, ibland mer generella. En samordning skulle kunna vara en hjälp för 
olika aktörer i bygg- och förvaltningsbranschen. 
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Bilaga 1  
Sammanställning av genomgången av några befintliga 
system för bedömning av byggmaterial och byggdelar 
 
LCA 
 
Allmänt 
 
LCA brukar beskrivas som en metod för att analysera och bedöma miljöpåverkan av ett 
material, en produkt eller en tjänst över dess hela livscykel, dvs från dess ”vagga” till 
dess ”grav”. Proceduren för att göra en LCA kan delas in i fyra huvudsteg: 

1. Definition av mål och omfattning 

2. Inventeringsanalys 

3. Miljöpåverkansbedömning 

4. Tolkning av resultaten. 
 
LCA riktar sig i första hand till yttre, globala miljöeffekter, och de allmänna kategorier 
av miljöeffekter som vanligtvis ingår är resursanvändning, mänsklig hälsa och ekologiska 
konsekvenser. Normalt beskrivs alltså inte en produkts ekonomiska eller sociala aspekter. 
LCA kan användas i produktrelaterat miljöarbete, t ex för att identifiera förbättringsmöj-
ligheter över livscykeln, som underlag för beslutsfattande, för urval av relevanta miljöin-
dikatorer och i marknadsföring. ISO-standarden 14040-43 beskriver närmare hur man bör 
gå tillväga. När det gäller byggmaterial har en rad fallstudier gjorts av produkter som an-
vänds på den svenska byggmarknaden, som golvmaterial, isoleringsmaterial, gipsskivor, 
betongprodukter och bärande konstruktioner.  
 
Fuktsäkerhetsaspekter 
 
Då man gör en LCA skiljer det sig från studie till studie vilka avgränsningar man väljer, 
och man kan därför inte säga generellt om man tar hänsyn till fuktskador eller inte i LCA. 
Inom projektet har vi inte funnit någon LCA-fallstudie som tagit med fuktproblem, 
antagligen för att LCA fokuserar globala miljöeffekter och har svårare att hantera lokala 
problem. LCA lämpar sig också bäst för att bedöma sådan miljöpåverkan som man kan 
förutsäga, och fuktskador blir ju kända först när huset stått ett tag. Ännu en förklaring är 
att flest LCA-fallstudier gjorts på materialnivå, och väldigt få för en hel byggnad. Fukt-
problem hänger ju samman med hela byggnaden snarare än med de enskilda materialen. 
 
 
Miljömärkning (typ I) 
 
Allmänt 
 
Referenser [34], [35]. 
 
Miljömärkning är en frivillig märkning av varor och tjänster med ett gemensamt inregi-
strerat varumärke. Märkningen är oftast positiv, dvs vissa produkter inom en produkt-
grupp utpekas som mer miljövänliga än andra inom samma produktgrupp. För att få en 
hög trovärdighet är miljömärkning typ I certifierad av tredje part, och det förekommer 
även att kravnivån fastställs av tredje part. 
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Svanmärket är ett nordiskt miljömärke. Produkter som märks med Svanen ska uppfylla 
särskilda kriterier så att dessa produkter innebär mindre miljöproblem än andra produkter 
för samma ändamål. Produktens hela livscykel, från råvara till avfall, studeras. Kvalitets- 
och funktionskrav ställs för att garantera minst samma egenskaper som för andra pro-
dukter. Kriterierna tidsbegränsas och revideras successivt för att säkerställa att de Svan-
märkta produkterna hela tiden tillhör de bästa ur miljösynpunkt. De byggprodukter som 
hittills miljömärkts med Svanen (eller för vilka man tagit fram kriteriedokument) är 
byggskivor, golvbeläggningar, golvvårdsprodukter, lim, möbler/inredning och tapeter. 
Blomman är EU:s ungefärliga motsvarighet till den nordiska Svanen. Bland byggpro-
dukter har man hittills endast fastställt kriteriedokument färg och lack. 
 
Fuktsäkerhetsaspekter 
 
Inga av de uppräknade produkterna kan själva ge upphov till fuktskador, och eftersom 
dessa produkter endast utgör delar av en byggnad är det svårt att koppla fuktproblemati-
ken till dem.  
 
 
Byggvarudeklarationer (typ II) 
 
Allmänt 
 
Referens [31] 
 
Många företag använder miljöargument i sin produktinformation, så även byggföretagen. 
Inom byggsektorn har Byggsektorns Kretsloppsråd tagit fram en mall för hur en sådan 
deklaration bör se ut, och det är sedan upp till varje materialgrupp att anpassa den till sina 
produkter. Egendeklarationer av denna typ kallas också typ II-deklarationer. Ingen 
kravnivå har då fastställts, utan kunden förväntas göra sin egen utvärdering av informa-
tionen.  
 
Fuktsäkerhetsaspekter 
 
Inom systemet ställs krav på kringmiljön, bland annat fukt. 
 
 
Miljövarudeklarationer (typ III) 
 
Allmänt 
 
Referens [36] 
 
En certifierad miljövarudeklaration, ofta kallad typ III, baseras på information från livs-
cykelanalyser och är grundad på vetenskapliga beräkningssätt utifrån ett standardiserat 
sätt. Exempel på uppgifter som kan ingå är effektiviteten i råvaru- och energiförbrukning, 
innehåll av material och skadliga ämnen, utsläpp till luft, mark och vatten och avfallsge-
nerering. Även annan information, t ex information om tillverkarens miljöarbete, kan ingå 
som en del av deklarationen. Deklarationen skall granskas och godkännas av en obe-
roende tredje part. Certifierade miljövarudeklarationer innehåller i sig ingen värdering av 
en märkt produkts miljöpåverkan.  Till skillnad från t ex miljömärkningssystem av typ I 
har typ III-deklarationer inga förutbestämda kravnivåer eller kriterier som skall uppfyllas, 
utan kunden förväntas göra sin egen utvärdering av informationen. 
 
Fuktsäkerhetsaspekter 
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Eftersom denna typ av deklaration är relativt ny har endast ett fåtal produkter hittills cer-
tifierats i Sverige. Några certifierade produkter med anknytning till byggnader är sågad 
trävara och golvytmaterial, golvavjämning och golvlim. Inte för någon av dessa produkter 
ställs några krav på fuktsäkerhet, men uppgifter om skötsel och underhåll ska ingå i 
deklarationerna av golvytmaterial. 
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Bilaga 2  
Sammanställning av genomgången av några befintliga 
guider för materialval 
 
Environmental Preference Method (EPM) 
 
Allmänt 
 
Referens [37] 
 
Environmental Preference Method (EPM) utvecklades i Holland för att underlätta val av 
byggmaterial inom konstruktion och renovering. Idag används den av mer än 50 % av de 
lokala myndigheterna i Holland som riktlinjer i byggprojekt. Metodens strävan är att 
jämföra ur miljösynpunkt byggmaterial och element som är tillgängliga på marknaden 
idag, och sedan rangordna dem utifrån hur miljöanpassade de är. Målet är att kunna 
rekommendera bästa tillgängliga val utifrån dagens kunskap. Man tar inte hänsyn till 
ekonomiska eller estetiska frågor i bedömningen, utan endast graden av miljöanpassning 
bedöms. Ett livscykelperspektiv används, och bedömningen utgår ifrån följande huvud-
områden: 

• knapphet av råvaror 

• ekologiska konsekvenser av materialutvinning 

• energiförbrukning över hela livscykeln (inkl. transporter) 

• vattenförbrukning 

• buller och lukter 

• skadliga utsläpp (t ex sådana som påverkar ozonskiktets uttunning) 

• växthuseffekten och försurningen 

• hälsoeffekter 

• risk för katastrofer 

• reparerbarhet 

• möjlighet till återanvändning 

• avfall. 
 
EPM-metoden jämför byggprodukter inom en produkt- eller konstruktionsgrupp. En 
matris görs för varje produkt baserat på de ovanstående problemområdena, och produkten 
ges sedan plus- noll- och minustecken för varje fråga som tas upp. Utifrån matriserna har 
man sedan gjort en subjektiv bedömning av om produkten kan rekommenderas eller ej. 
Inom varje produktgrupp placeras produkterna in i fyra klasser: Preferens 1, Preferens 2, 
Preferens 3 och rekommenderas ej. Metoden fungerar alltså samtidigt som en positiv 
miljömärkning och som en ”svart lista”. Matriserna är inte offentliga, och det framgår inte 
i detalj hur en bedömning gjorts för den enskilda produkten.  
 
De kategorier ovan som indirekt skulle kunna kopplas till fuktsäkerhet är främst ”buller 
och lukter”, ”hälsoeffekter” och ”möjlighet till återanvändning”. Av manualen framgår 
det dock inte om man genomgående tagit hänsyn till fuktsäkerhet vid bedömningen.  
 
Fuktsäkerhetsaspekter 
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EPM-guiden är i första hand avsedd för ny- och ombyggnad, snarare än för att bedöma 
materialen i en existerande byggnad. Liksom flera andra värderingsverktyg på material-
nivå behandlar man fuktfrågor genom att ställa krav på att konstruktionerna ska byggas så 
att de är fuktsäkra. I manualen beskrivs varje materialgrupp eller grupp av konstruk-
tionslösningar för sig, med anslutande klassificering av alternativen. I några fall ingår 
fuktsäkerhet i de krav som ställs på de alternativ som rekommenderas. Vid ombyggnad är 
till exempel Preferens 1 att en ångspärr ska finnas. För de flesta produktgrupper där det 
finns ett träbaserat produktalternativ rekommenderas detta framför andra produkter. 
 
Folksams Byggmiljöguide 
 
Allmänt 
 
Referens [32] 
 
Folksam, som har ett mycket stort antal villor och lägenheter försäkrade och därför har en 
stark koppling till bebyggelse, har tagit fram en miljöguide för materialval. Målsättningen 
med Folksams Byggmiljöguide är att med enkla symboler visa olika byggprodukters 
påverkan på miljön. Man ger också konkreta förslag på produkter som bedöms vara bäst i 
respektive materialgrupp. I redovisningen använder man trafikljussymboler, där rött står 
för ”Rekommenderas ej”, gult för ”Accepteras tills vidare” och en grön symbol betyder 
”Bästa miljövalet - Rekommenderas”. De problemområden som man baserar be-
dömningen på är desamma för alla produkter, nämligen:  

• naturresurser 

• arbetsmiljö vid tillverkning 

• arbetsmiljö vid byggandet 

• bruksskedet 

• avfall - byggspill 

• avfall - uttjänt produkt 

• kemikalieinspektionens obs!- och begränsningslistor 

• finns miljömärkningskriterier framtagna 

• miljömärkta produkter?  
 
Baserat på en genomgång av dessa punkter ger man så varje produkt ett slutomdöme. 
Hittills har bedömningar gjorts inom följande materialgrupper: golv, lim, avjämnings-
massor/spackel, byggskivor, isolering, inomhusfärg, utomhusfärg, fogmassor och fäst- 
och fogmassa för kakel/klinker. Som exempel har bedömningen av byggskivor granskats. 
 
Fuktsäkerhetsaspekter 
 
I den introducerande texten om byggskivors miljöpåverkan skriver man: ”Kom ihåg att 
spånskivor är fuktkänsliga. De ska därför aldrig användas där det finns risk för fukt”. Av 
de tidigare uppräknade problemområdena verkar det ligga närmast till hands att leta efter 
fuktsäkerhetsbedömningar under området ”Bruksskedet”. För bruksskedet har samtliga 
byggskivor som bedömts fått en grön symbol. Motiven till detta gröna ljus är ungefär 
detsamma för alla skivor - oavsett om de är mineral- eller träbaserade - nämligen att de 
har en låg avgivning av kemiska ämnen, att de i allmänhet inte orsakar några kända häl-
soproblem och att de bedöms ha en bra funktion. Fuktsäkerhet nämns alltså inte i sam-
band med bruksskedet. 
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Miljömanualen  
 
Allmänt 
 
Referens [15]. 
 
Miljömanualen är avsedd att vara ett hjälpmedel för att systematiskt miljöanpassa en 
byggnad under hela dess livscykel. Den är tänkt att utgöra en kunskapskälla och arbets-
verktyg. I manualen finns även miljökrav (normkrav alternativt bra miljöval) i faktablad. 
Miljöprogram kan upprättas med hjälp av menyblad för utvalda miljöaspekter. Miljöplan 
(kontrollplan) upprättas därefter med hjälp av texter under rubriken verifiering som finns 
på varje faktablad. 
 
Fuktsäkerhetsaspekter 
 
Fuktsäkerhetsaspekter behandlas på tre nivåer. 

1. Inom material, produktion och system där till exempel detaljlösningar tas upp. 
Exempelvis anges att varmgrund ger bra miljöval och uteluftsventilerad ger normkrav. 
Även olika materials känslighet för fuktpåverkan finns med. 

2. Inom funktioner där luftkvaliteten och fuktinnehållet i luften behandlas. 

3. Inom byggproduktion där bland annat fuktdimensionering och en torr produktions-
miljö är ett bra miljöval. En lista finns upprättad innehållande de punkter som bör 
beaktas.  

 
Metod för identifiering och värdering av produkters miljö-
påverkan, Akademiska Hus 
 
Allmänt 
 
Syftet med metoden [33] är att beskriva ett tillvägagångssätt för att bedöma olika pro-
dukter ur ett miljöperspektiv och värdera olika produkter mot varandra. Man har även så 
kallade referensprodukter att göra jämförelsen mot. Inom systemet har Akademiska Hus 
gjort miljöbedömningar av ett stort antal produkter och antalet ökar allteftersom. Bedöm-
ningen av produkters miljöegenskaper baseras på en kombination av resultat från livs-
cykelbedömning och erfarenheter. Man har i metoden valt att sätta hälsoaspekterna vid 
vistelse inomhus i centrum. 
 
De miljöpåverkande faktorer som man bedömer produkter efter är 

• råvaruåtgång 

• energiåtgång 

• utsläpp 
 
För var och en av dessa miljöpåverkande faktorer gör en bedömning under livsavsnitten 
fabrikationsfas, uppförandefas, nyttjandefas och avvecklingsfas.  
 
Fuktsäkerhetsaspekter 
 
Inom metoden behandlas inte fuktsäkerhetsfrågor. Akademiska Hus behandlar dock dessa 
frågor utanför det här beskrivna systemet inom ”Riktlinjer för Miljöarbete”. Här poängte-
ras bland annat 
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• regelbundna kontroller under förvaltningsskedet 

• att hus byggs så att inte fuktproblem uppstår 
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Bilaga 3  
Sammanställning av genomgången av några befintliga 
miljövärderingssystem för hela byggnader 
 
I den följande texten beskrivs några miljövärderingsmetoder för byggnader, och hur de 
hanterar fuktsäkerhet. Endast metoder som används idag eller är tillräckligt utvecklade 
för att kunna användas, och som är relevanta för svenska förhållanden har tagits med. De 
presenteras i bokstavsordning, och inte i den ordning de har uppkommit. Metoder som 
har någon koppling till myndigheter har prioriterats, dels för att i dessa fall bakgrundsin-
formationen är offentlig men också för att sådana metoder kan förväntas få större genom-
slagskraft. 
 
 
BEES 
 
Allmänt 
 
Referens [38] 
 
Ett kalkyleringsprogram kallat BEES (Building for Economic and Environmental 
Sustainability) har tagits fram i USA, bl a på initiativ av EPA, USAs naturvårdsverk. 
BEES är LCA-baserat, och utgörs av en databasstruktur och ett program för hur denna 
kan användas. Den ekonomiska utvärderingen görs parallellt med miljöutvärderingen, och 
sedan vägs resultaten ihop. Så långt möjligt försöker man använda USA-medelvärden 
som indata för industriella processers miljöbelastning. Bidraget till följande miljöproblem 
ingår i bedömningen: 
 

• växthuseffekten 

• försurning 

• övergödning 

• användning av naturresurser 

• luftkvalitet inomhus 

• avfallsgenerering  
 
Fuktsäkerhetsaspekter 
 
Någon information som direkt visar att fuktsäkerhet hanteras inom BEES har vi ej funnit. 
Däremot ingår luftkvalitet som har ett samband med fuktsäkerhet. Eftersom BEES är 
LCA-baserat och utgår ifrån det potentiella bidraget till olika miljöproblem - som är 
normalt i LCA - och också utgår ifrån genomsnittsdata så långt möjligt, är det dock inte 
troligt att man kan ta hänsyn till fuktproblematiken.  
 
 
BEPAC 
 
Allmänt 
 
BEPAC (Building Environmental Performance Assessment Criteria) togs fram i Canada 
1993. Användningen av BEPAC anges vara bedömning av existerande byggnader, för-
valtning, strategisk planering, designverktyg mm. BEPAC finns idag inte längre på 
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marknaden och har egentligen aldrig använts kommersiellt i någon större skala, men det 
är ändå av intresse att använda metoden som ett exempel på hur fuktsäkerhet kan hante-
ras. Utgångspunkten här är den ursprungliga (enda?) versionen, som riktar sig till nya och 
existerande kontorsbyggnader. 
 
BEPAC är baserad på kriterier som viktas inbördes inom olika områden. Metoden har ut-
gått från BREAAM men har ett mer avancerat viktningssystem. De fem huvudområden 
man delat upp bedömningen i är: 

• skydd av ozonskiktet 

• miljöbelastning från energianvändning 

• inomhusmiljö 

• att begränsa resursanvändning 

• lokalisering och transporter. 
 
Fuktsäkerhetsaspekter 
 
Fuktsäkerhet tillhör då inomhusmiljöfrågorna. Inom kategorin ”Inomhusmiljö” tar man i 
BEPAC hänsyn till bland annat luftkvalitet. 
 
BEPAC-strukturen gör skillnad på design och drift (management) på så sätt att man har 
definierat olika kriterier för dessa led i byggnadens livscykel. Det som ger poäng (hög 
poäng = hög miljöanpassning) inom luftkvalitetsfrågor och har anknytning till fuktsäker-
het är: 
 
• Design: Effektiv kontroll av luftfuktigheten,, tillräckligt bra ventilationssystem. 

 
• Driftsskedet: Utse en ansvarig operatör för kontroll av luftkvalitet, och ordna utbild-

ning för denne. Se till att det görs regelbundna kontroller av systemen och förse ope-
ratören med scheman för detta. 

 
 
BREEAM 
 
Allmänt 
 
Referens [22] samt http://www.bre.co.uk/bre/breeam/BREEAM1.HTML 
 
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) är ett 
verktyg för att värdera och förbättra miljöanpassningen hos en byggnad över dess hela 
livstid. Metoden utvecklades i England och har använts där sedan 1990. Flera olika ver-
sioner finns som är anpassade till olika byggnadstyper, både existerande byggnader och 
sådana som ska byggas. BREEAM är en av de äldsta miljövärderingssystemen för bygg-
nader. En rad andra länder har utvecklat nationella varianter av BREEAM, och många 
andra metoder har hämtat inspiration från den ursprungliga BREEAM-versionen. Här 
beskrivs den version närmare som gäller kontorsbyggnader. Endast certifierade granskare 
får utföra bedömningen. 
 
Målen för BREEAM har formulerats på följande sätt 

• att göra olika aktörer mer miljömedvetna 

• att stimulera marknadens aktörer att välja miljövänligare lösningar 
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• att öka medvetenheten om bebyggelsens inverkan på den globala miljön 

• att formulera miljökriterier 

• att minska bebyggelsens långsiktiga miljöpåverkan 

• att minska resursanvändningen för bebyggelse 

• att förbättra innemiljöer ifråga om människors hälsa och välbefinnande 
 
Bedömningen av en kontorsbyggnad görs uppdelat i tre möjliga steg. Först görs en bas-
bedömning av byggnadskonstruktionen och servicesystem. Denna del är obligatorisk, och 
säger något om byggnadens potentiella miljöpåverkan då den används. Därutöver finns 
två frivilliga delar, där den första bedömer byggnadens design och byggprocess (pro-
curement) och den andra driftsfasens rutiner o dyl. Bedömningen av driften görs endast 
för byggnader som redan används. 
 
De nya versionerna skiljer sig en del från de tidigare. Utgångspunkten här är en tidig ver-
sion (New offices 1/93). Denna baserar sig på kriterier uppdelade på följande områden: 

• globala frågor 

• lokala frågor 

• inomhusfrågor. 
 
Var och en av dessa områden är indelat i undergrupper, och inom varje sådan grupp kan 
man samla på sig ett eller flera poäng. Dessa läggs ihop så att byggnaden kan klassas som 
fair, good, very good eller excellent.  
 
Fuktsäkerhetsaspekter 
 
Liksom i flera andra värderingsmetoder ligger det närmast till hands att söka fuktfrågor 
inom gruppen inomhusfrågor. Inomhusfrågorna delas upp i frågor om:  

• legionella från vattendistribueringssystem 

• ventilation, passiv rökning och luftfuktighet 

• förekomst av skadliga material 

• belysning 

• termisk komfort och för hög temperatur 

• buller 
 
Det är dock möjligt att BREEAM i sina senare versioner lagt till kriterier som berör fukt-
säkerhet. 
 
De kriterier som rör fukt är bland annat följande: 
 
• luftbefuktare. Kriteriet som rör luftbefuktning avser dock inte den extra risk för 

fuktskador i byggnadens konstruktioner som användandet av luftbefuktare innebär. 
Kriteriet avser att problem inte skall uppstå i själva luftbefuktaren samt i ventilations-
kanalerna. 

 
De kriterier som rör fuktsäkerhet och angränsande kriterier som indirekt påverkar 
fuktsäkerheten är bland annat följande: 
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• lufttäthetskrav ställs i samband med kriterier för ventilation (innemiljö). En god 
lufttäthet har även en positiv inverkan på fuktsäkerheten. Om lufttäthetskraven är till-
räckligt strängt satta för att bidra till en fuktsäker byggnad är dock oklart. 

 
I själva BREEAM nämns en hel del exempel på fuktproblem, men dessa finns ännu inte 
med såsom kriterier. Man utesluter dock inte att det kan komma med senare [21].  
 
 
EcoEffect-metoden 
 
Allmänt 
 
Referens [17,18] samt http://www.bmg.kth.se/Bob/Asam9905.html. 
 
EcoEffect-metoden är en svensk metod för att värdera miljöpåverkan av en hel byggnad. 
Metoden är idag, vad avser innemiljö, utvecklad för befintliga flerbostadshus, men är 
under utveckling även för planerade byggnader. De övriga fyra områdena är utvecklade 
för både befintliga och planerade byggnader.  
 
Strävan har varit att så långt som möjligt kvantifiera miljöpåverkan, som redovisas för 
fem områden:  

• energianvändning 

• materialanvändning 

• innemiljö 

• utemiljö 

• livscykelkostnader.  
 
Inom varje område görs en poängbedömning av ett antal miljöparametrar på en skala från 
0 till 3; från försumbar till stor risk för påverkan. Parametrarna viktas till ett tal inom 
varje huvudområde. Resultaten kan sammanfattas i miljöbelastningstal för att underlätta 
jämförelser mellan fastigheter. Det är egenskaper hos byggnad och mark, dvs. den fysiska 
miljön, som miljövärderas. Brukarna förutsätts använda utrustning på avsett vis och ha ett 
normalt beteende.  
 
Fuktsäkerhetsaspekter - befintliga byggnader 
 
I EcoEffect-metoden värderas utsläpp och olägenheter inom fastigheten inom områdena 
”Innemiljö” och ”Utemiljö”, och frågor som rör fuktsäkerhet hamnar inom området 
”Innemiljö”. Följande hälsoeffekter bedöms och poängsätts för innemiljön: sjukahus-
symptom, förvärrad allergi, cancer, sömnproblem (pga buller), förvärrade ledproblem 
(pga kyla och drag), komfortstörningar mm.  
 
De kriterier som rör fuktsäkerhet och angränsande kriterier som indirekt påverkar 
fuktsäkerheten är bland annat följande: 

• bygghandlingar skall granskas med avseende på risk för fuktproblem 

• inspektion av vissa kritiska utformningsdetaljer, synliga fuktskador mm för bedöm-
ning av risken för framtida problem med fukt/mikrober och kemisk nedbrytning. 
Främmande lukter skall uppmärksammas 
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• enkäter (Stockholmsenkäten) tillämpas där förekomst av SBS-besvär noteras, vilka 
kan vara förknippade med fuktproblem. I enkäten ställs frågor om bland annat 
mögellukt, kondens, synliga fuktfläckar. 

 
Existerande fuktskador och risker för framtida fuktskador som är synliga för ögat eller 
framgår av ritningar mm påverkar alltså resultaten inom området ”Innemiljö”. 
 
Fuktsäkerhetsaspekter - planerade byggnader 
 
Arbetet med att ta fram en modell för miljövärdering av planerade byggnader pågår för 
området innemiljö där fuktsäkerhetsaspekterna återfinns. Samtal med utvecklingsansvarig 
för detta område visar på att fuktsäkerhetsaspekter kommer att få en betydande roll inom 
denna modell. Exempelvis värderas fuktsäkra lösningar med kvalitetssäkring högt.  
Parametrar behandlar bland annat olika detaljlösningar inom grupperna  

• skydd mot nederbörd 

• skydd mot markfukt 

• skydd mot byggfukt 

• säkerhet mot vattenskador 
 
 
Green Building Challenge (GBC) 
 
Allmänt 
 
Referenser [29] samt http://greenbuilding.ca/gbc98cnf 
 
Green Building Challenge '98 (GBC '98) var en tvåårig process som bl a gick ut på att ut-
veckla ett ramverk för miljövärdering av byggnader (i fortsättningen refererat till som 
GBC-ramverket). Viktiga mål var att samordna utveckling av miljövärderingsmetoder för 
byggnader mellan länder och lära av varandra. I etapp I medverkade 14 länder, däribland 
Sverige. GBC-ramverket har kallats för ”andra generationens miljövärderingssystem för 
byggnader”, på så sätt att den utgör en vidareutveckling och samordning av tidigare 
system, som BREEAM och BEPAC. Det är tänkt att var och en av de medverkande län-
derna ska anpassa ramverket efter sina egna behov, bl a genom att definiera regionalt och 
nationellt anpassade gränsvärden. Resultaten från etapp I av projektet presenterades på en 
konferens i Vancouver i oktober 1998, då också ett antal fallstudier fick demonstrera till-
lämpningen så långt. Etapp II pågår och kommer att avslutas under hösten 2000, då bl a 
omarbetade versioner av GBC-ramverket kommer att presenteras. I GBC´98 fokuserade 
man på den potentiella miljöbelastningen och inte på den aktuella, även för de byggnader 
som redan existerade. Hittills finns GBC-ramverket i tre olika versioner: kontorsbyggna-
der, flerfamiljshus och skolor. Denna beskrivning är baserad på en av versionerna som 
togs fram under etapp I för bedömning av kontorsbyggnader.  
 
GBC-ramverket är kriteriebaserat, där kriterierna är organiserade under sex teman: 
 

• resursförbrukning  

• miljöbelastning (utsläpp) 

• inomhusmiljö 

• livslängd 

• processerna (design, byggprocessen och planering av driften) 
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• kontextuella frågor (lokalisering, trafik till och från byggnaden m m) 
 
För varje tema finns en rad avdelningar som i sin tur är uppdelade i underavdelningar. På 
båda dessa nivåer kan bedömningar göras för enskilda kriterier. Man använder då en 
skala från -2 till 5, där 0 står för vad som minst måste uppfyllas. För varje av dessa åtta 
nivåer har man definierat vilka krav som ska uppfyllas. Sedan viktas kriterierna ihop 
uppåt. 
 
Fuktsäkerhetsaspekter 
 
De kriterier som rör fuktsäkerhet och angränsande kriterier som indirekt påverkar 
fuktsäkerheten är bland annat följande [28]: 

• fukt i byggnads omslutande konstruktioner. Kriteriet återfinns under huvudområdet 
innemiljö, kategori luftkvalitet. Avsikten är att bestämma (fastställa) omfattningen av 
åtgärder för att minimera accumuleringen av fukt i byggnadens konstruktioner. 

• kontroll av ångbildning i kyltorn  

• kontroll av stillastående vatten i installationer 

• påverkan på livslängd på grund av bland annat regn och fuktig luft. Kriteriet återfinns 
under huvudområdet livslängd. 

• samverkan mellan olika discipliner under projekteringen. Kriteriet finns under huvud-
området process. Här framhåller man vikten av samarbete mellan olika kompetenser 

• skötselanvisningar för byggnaden och dess system. Kriteriet återfinns under huvudom-
rådet process. 

• utbildning av personal som arbetar med skötseln av byggnaden (huvudområdet 
process) 

• specifikation av ett förebyggande åtgärdsprogram (huvudområdet process) 
 
För fukt i byggnadsskalet har man definierat krav för poängnivåerna 0, 3 och 5: 
 

0 Byggnadsskalets konstruktion kommer troligen att leda till fuktproblem, och 
inga speciella anvisningar har givits för att försäkra sig om att material med 
hög fukthalt kommer att torka ut på ett tillfredsställande sätt innan ytmateria-
len appliceras. 

 
3 När så fordras har man vidtagit åtgärder för att eliminera risken för möjliga 

framtida fuktskador, och man har definierat krav på att konstruktionsmateria-
len ska vara tillräckligt uttorkade innan ytorna täcks. 

 
5 När så fordras har arkitekten/konstruktören lagt avsevärt arbete på att elimi-

nera risken för möjliga framtida fuktskador, och man har definierat krav på att 
konstruktionsmaterialen ska vara tillräckligt uttorkade innan ytorna täcks. 

  
 
LEED 
 
Allmänt 
 
Referens [39]. 
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LEED Green Building Rating System™ är ett amerikanskt kriteriebaserat miljövär-
deringssystem för hela byggnader som är framtaget på uppdrag av US Green Building 
Council. En byggnads miljöanpassning bedöms utifrån ett livscykelperspektiv, och man 
anger också nivån för en ”grön” byggnad. Bakom systemet står representanter från olika 
delar av byggindustrin, och allmänheten har också haft möjlighet att få insyn i och på-
verka metodutvecklingen. Systemet riktar in sig på såväl nya som existerande byggnader, 
både kommersiella, institutionella byggnader och höghus för privat boende. Den variant 
som granskats är en pilotversion från januari 1999. 
 
Med hjälp av LEED™ kan man själv miljöcertifiera sin byggnad. Alla byggnader måste 
uppfylla vissa baskrav för att överhuvudtaget certifieras, och därutöver samlar man poäng 
utifrån på förhand definierade kriterier. Resultaten av denna poängbedömning avgör inom 
vilken certifieringsklass byggnaden hamnar. Det finns fyra klasser: platina, guld, silver 
eller brons. Kriterierna är sorterande i följande huvudområden: 
 

• att planera bärkraftigt utifrån platsen 

• att effektivisera energianvändningen 

• att begränsa användning av material och resurser 

• att förbättra inomhusmiljön 

• att skydda vattenresurser 

• att förbättra design- och byggprocessen. 
 
Fuktsäkerhetsaspekter 
 
För huvudområdet ”inomhusmiljö” anges fyra grundförutsättningar som byggnaden ska 
uppfylla, men ingen av dessa handlar om fukt eller fuktsäkerhet. Utöver detta kan man 
samla fem möjliga poäng, men ingen av dessa poäng rör fuktfrågor.  
 
 
Miljöstatus för byggnader 
 
Allmänt 
 
Referens [40]. 
 
”Miljöstatus för byggnader” är en svensk metod som tagits fram på uppdrag av ett 10-tal 
fastighetsägare och Sveriges Fastighetsägareförbund. Systemet togs i bruk 1997 och har 
sedan dess provats på ett antal byggnader. Metoden har reviderats sedan första versionen 
kom. Cirka 5 miljoner kvadratmeter har inventerats med metoden. 400 besiktningsmän är 
utbildade och godkända att använda metoden. Metoden förvaltas idag av föreningen 
Miljöstatus för byggnader. 
 
Existerande byggnader värderas utifrån ett 90-tal frågor som rör miljöaspekter. Dessa 
delas upp i områdena: 

• inomhusmiljö 

• utemiljö 

• energi 

• naturresurser. 
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För var och en av de 90 miljöparametrarna görs en klassning efter en femgradig skala, 
från ”oacceptabelt” (1) till ”bra miljöval genomgående” (5). Resultaten sammanställs i en 
serie rosdiagram som beskriver byggnadens miljöstatus. ^Åtgärdsförslag görs vid 
klassning 1 och 2. Tre olika typer av fastigheter kan inventeras; bostäder, lokaler och 
anläggningar. 
 
Urvalet av miljöaspekter har i huvudsak skett utifrån den Miljömanual som utvecklades 
av J&W tillsammans med Örebro kommun med flera. 
 
Fuktsäkerhetsaspekter 
 
I listan med frågeformuläret för inventering finns fukt- och mögelskador upptagna. Fyra 
frågor finns med handledning för hur de skall besvaras, nämligen: 
• takavvattning 
• dränering 
• fukt i källare/kryprum/grund 
• övriga fuktproblem såsom våtrum, installationer mm 
 
 
NCC Miljövärderingsmetod 
 
Allmänt 
 
Metoden syftar till att på ett enkelt sätt beskriva ett bostadshus med några parametrar. När 
poängen för de olika kriterierna summeras kan jämförelse göras med ett referenshus eller 
andra bedömda hus. I metoden värderas den totala energiförbrukningen (under 
brukstiden) som viktigast och redovisas därför separat. Utgångspunkten har varit att 
metoden skall vända sig mot kunder med begränsade kunskaper i byggteknik.  
 
Fuktsäkerhetsaspekter 
 
De kriterier som rör fuktsäkerhet och angränsande kriterier som indirekt påverkar 
fuktsäkerheten är bland annat följande: 

• inget trä i uteluftsventilerad grund (innemiljö)  

• ingen golvbeläggning på betonggolv innan 85 % underskrids 

• kriterier om lufttäthet (pga energi) 
 
 
SPs P-märkning av innemiljö 
 
Allmänt 
 
Referens [41] 
 
P-märkning av innemiljö finns utvecklad för olika typer av byggnader såsom skolor och 
daghem. Systemet beaktar förhållanden som påverkar innemiljön i byggnaden. 
 
Fuktsäkerhetsaspekter 
 
De kriterier som rör fuktsäkerhet och angränsande kriterier som indirekt påverkar 
fuktsäkerheten är bland annat följande: 
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• krav på fuktsäkerhet ställs där fuktdimensionering skall genomföras och där det säker-
ställs att byggnaden inte får skador som direkt eller indirekt orsakas av fukt. Även 
krav på lufttäthet. (nyproduktion eller ombyggnad) 

• granskning av fuktsäkerhet (inklusive lufttäthet), enkätundersökningar, okulära 
kontroller och mätningar i befintliga byggnader 

• kvalitetssäkringsförfarandet med samverkan mellan olika discipliner 

• funktionskrav som kan följas upp genom mätningar 

• krav på upprättande av checklistor rörande fuktsäkerhet under byggskedet (ny- och 
ombyggnad) och system för signering av punkterna 

• krav på drift- och skötselinstruktioner, återkommande kontroller, utbildning av 
driftansvariga 

• krav på rutiner för behandling av klagomål 

• övervakande kontroll av byggnader efter några år 
 

Ökoprofil 
 
Allmänt 
 
Ökoprofil är en norsk metod för miljövärdering av byggnader, på många sätt inspirerad 
av den engelska BREEAM. Metoden är kriteriebaserad, och bedömningen utförs på tre 
huvudområden: 

• yttre miljö 

• resursförbrukning 

• inomhusklimat. 
 
Varje sådant område är i sin tur uppdelat i olika delområden. Resultaten presenteras dels i 
stapeldiagram där varje huvudområde redovisas separat, dels i s k rosdiagram som ger en 
mer detaljerad bild av resultatet inom delområdena. Hittills omfattar metoden endast 
industribyggnader och bostäder (lägenheter, radhus och enfamiljshus), men arbete pågår 
med att anpassa metoden till andra byggnadstyper. Det totala antalet parametrar som be-
döms varierar med byggnadstypen, men ligger mellan 70 och 90 stycken. Slutbedöm-
ningen placerar byggnaden i en följande tre klasser:  
 

1 mindre miljöbelastning 

2 medel miljöbelastning 

3 större miljöbelastning.  
 
I framtiden planerar man lägga till en klass 0 som står för bärkraftig byggnad, men ännu 
har man inte lyckats definiera i detalj vad som då krävs.  
 
Lämpliga användningsområden för Ökoprofil uppges vara att miljöklassificera byggna-
der, som ett internt förvaltnings- och styrverktyg och som ett hjälpmedel vid projektering. 
Metoden är alltså avsedd att användas både för nybyggnad och för existerande 
byggnader, och man gör ännu ingen skillnad metodmässigt på dessa två användningar, 
även om detta planeras inför framtiden. 
 
Fuktsäkerhetsaspekter 
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Liksom för flera andra metoder behandlas fuktfrågorna inom huvudområdet ”Inomhus-
klimat”. Inom denna kategori bedöms t ex termiskt klimat (omfattar bl a luftfuktighet), 
men man har också ett speciellt delområde kallat ”Tvärgående faktorer” som tar upp 
ventilation, renhållning och fukt (se Figur 1).  
 

Termiskt klimat

Atmosfäriskt klimat

Akustiskt klimat

Aktiniskt klimat

Mekaniskt klimat

Tvärgående faktorer

Yttre miljö Resurser Inomhusklimat

Ökoprofil

FuktRenhållningVentilation
 

 
Figur1  Hur fuktfrågorna organiseras i Ökoprofil. 
 
Inom Ökoprofil för industribyggnader har man specificerat hur fuktfrågor hanteras. 
Underområdet ”fukt” klassificeras i sin tur utifrån en matris där parametrarna nedan 
ingår. För var och en av dem görs en bedömning från 1 till 3, där poängen sedan läggs 
ihop för att representera hela underområdet: 
 

• Antal fuktskador under det sista året: Ingen / Upp till tre / Över tre 

• Vattenskadesäkring av rörinstallationer: Rör i rörsystem / Öppet / Stängt 

• Fläckar/missfärgning eller bubblor:  Nej / Ett rum / Flera rum 
 
Det bör påpekas att denna fuktbedömning endast fungerar för en byggnad som redan 
använts en tid. 
 
 


