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Detta ska jag prata om

1) Regeringsuppdraget att kartlägga byggskador

2) Regeringsuppdraget god inomhusmiljö –
expertfunktion för byggskador

Men först…..

https://youtu.be/eR_npma2DKg




Kartlägga byggskador

• Uppdraget har uppkommit mot bakgrund av den höga 
byggtakten och de tecken på ökade risker för byggskador som 
har uppmärksammats

• Uppdraget innebär att Boverket ska kartlägga byggskador, 
inklusive systematiska byggfel och betydande kvalitetsbrister, 
vid nybyggnation eller renovering av byggnadsverk

• Syftet är att ge en bild av förekomsten av byggskador och de 
fastighets- och samhällsekonomiska konsekvenser dessa 
orsakar 

• Ska redovisas senast 31 december 2018.



Svårigheter

• Tillgången till statistik är begränsad

• Att få statistik och kostnader från privata aktörer är svårt 

• Det finns ingen entydig definition av byggfel, kvalitetsbrist och 
byggskada.









Vår kartläggning

• För att slippa problematik med definition och 
gränsdragning så använder vi oss av begreppet fel, 
brister och skador för att fånga upp helheten

• Vi vill undersöka vilka fel, brister och skador som är 
 vanligast förekommande,
 mest kostsamma, 
 vad som är orsaken till dessa,
 vad de kostar samhället.



Metoder för att kartlägga fel, brister och 
skador

• Enskilda samtal med ett trettiotal aktörer i branschen

• Insamling av tillgänglig statistik

• Kvalitativ studie med ett tjugotal djupintervjuer

• Kvantitativ studie genom en stor enkätundersökning 

• Litteraturstudier, bland annat som stöd för kostnadsberäkningar

• Sammanställning av vattenskadestatistik från Vattenskadecentrum 
och Meps.



Fel, brister och skador som har lyfts 
fram så här långt

• Golvsystem
• Ventilationsproblem
• Vattenskador i våtrum och kök 
• Läckage genom yttervägg
• Läckage platta tak och terrassbjälklag
• Fukt i träkonstruktioner
• Otäta hus
• Utträngande vatten från rör
• Plåtarbeten
• Parkettgolv
• Klinker som släpper
• Tunga dörrar.



Några orsaker till fel, brister och skador 
som man har pekat på 

• Nya metoder och produkter
• Kompetens- och erfarenhetsbrist
• Brister i platsorganisationen
• Motivation
• Tidsbrist
• Kommunikation
• Erfarenhetsåterföring
• Kompetensbrist hos byggherrar
• Samordningsbrister.



Resultat

Vi har delat upp genomförandet av ett byggprojekt i fem skeden.

1) Planeringsskede
2) Projekteringsskede
3) Produktionsskede
4) Garantiskede
5) Förvaltningsskede

Vår ambition är att för varje skede redovisa vilka fel, brister och 
skador:

• som är vanligast
• som är mest kostsamma (Inte per skada utan totalt sett)
• när de upptäcks
• när de orsakas
• vad som är orsaken. 



Regeringsuppdraget ska redovisas senast 31 december 2018



Regeringsuppdraget God inomhusmiljö

Uppdraget går ut på att förstärka arbetet för att nya och befintliga 
byggnader ska vara säkra och ha en god inomhusmiljö.

Boverket ska:
• uppdatera relevanta delar av undersökningen BETSI

• inrätta en expertfunktion för byggskador

• sammanställa, kvalitetssäkra och sprida kunskap om 
byggnaders inomhusmiljö.

Boverket startar upp en ny enhet som heter Hälsa och Bygg, kommer 
att innehålla cirka 15 tjänster.

Regeringen har avsatt pengar från 2018 fram t.o.m. 2021.



Expertfunktionen för byggskador

Uppgiften är att …
 identifiera,
 utreda,
 förebygga,
 motverka 

… systematiska fel och utbredda skador på 
byggnadsverk som kan påverka människors hälsa eller 
säkerhet. 
Men det kan även handla om att utreda enskilda 
händelser som tyder på systematiska fel.



Expertfunktionens tänkta arbetssätt

Kan delas upp i fem steg för att identifiera, utreda, förebygga och 
motverka byggskador:

1. kontinuerliga dialoger med branschen 

2. definiera en problemställning och förankra den med branschen 
och högskolan

3. utreda och fastställa problemet samt identifiera vilka frågor som 
behöver lösas

4. utredningens slutsatser kommuniceras med branschen, med 
syfte att den med gemensamma krafter ska lösa problemet

5. uppföljning på hur branschens arbete med frågan framåtskrider 
och att kommunicera ut även detta.



Områden som kan bli framtida problem

Kartläggningen har redan gett input till expertfunktionens arbete

Problemområden där vi hittills har fått uppgifter om en viss osäkerhet 
inför framtiden:

• Oprövade metoder och material
• Problem i golvkonstruktion
• Cellplast
• Otäta passivhus
• Komplex ventilation
• Avsaknad av väderskydd vid träbyggnad
• Fel typ av och fel placerade bostäder
• Kompetensbrist



Sammanfattning

• Det finns ingen nationell statistik på omfattningen av byggskador

• Kompetens- och erfarenhetsbrist är en framtidsoro

• Tidpressade processer riskerar att drabbas av mer fel, brister och 
skador

• Det forskas i liten utsträckning på sammansatta konstruktioner

• Genom expertfunktionen så vill Boverket skapa dialog och närvaro i 
branschen

• Och självklart så vill vi prata med Er byggnadsinspektörer också! 

• Kartläggning av byggskador, klart senast 31 dec 2018.
Expertfunktion för byggskador, 2018-2021...

https://youtu.be/eR_npma2DKg
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