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Aret som gaH 
generaldirektören kommenterar 

Verksamhelsåret 1999 har för Bygg
forskningsrådets (BFR) del kännetecknats 
av både avveckling och ulveckllng. Den 
kraftiga minskningen av byggfcrskningl"r 
anslaget med 50 mill'oner kronor jäm
fört med 1998 har H lsommans med 
frysla bemyndiganderamar under ett 
par års tid inneburit elt mycket låst läge 
med starkt begränsade möjligheter till 
nya satsningar och långsiktiga åtagan
den. BFR hor under året tvingats till 
hårda och smärtsamma prioriteringar 
med följd all slödet till flera forskorgrup
per har owecklats eller kraftigt minskals 
trots all forskningen varit både relevant 
och haft god kvalitet. Slora ansträng
ningar har gjorts för all inom tillgängli
ga ramar kunna fullfölja priorilerode 
och tidigare påbörjade satsningar. 

Budgelpropositionen hösten 1999 
innebar nya möjligheter tilllångsiktiga 
åtoganden och nya ulmaningar för 
byggforskningen. Under året har ett 
stort arbete lagts ner på planering och 
utveckling ov nya insatsområden för 
konc;enlrerade kraftsamlingar inom 
angelägna områden infe minsr koppla
de lill de nationella miljömålen. 

Verksamheten har trots rådande 
situation präglats av fortsall satsning på 
långsiktig kunskapsuppbyggnod vid uni· 
versilet och högskolor. Av lotalt bevil ja· 
de medel på drygt l 27 miljoner kronor 
för år 1999 erhöll universilet och hög· 
skolor en oförändrat hög andel av de 
disponibla medlen {drygt 82 miljoner 
kronor eller ca 65 procent). 

Samverkan med näringslivet och 
andra finansiärer har påverkols negativt 
av minskade anslag och osäkerhet i 
BFR:s långsiktiga finansiering. Sam· 
finansieringen minskade under året med 
ca 35 miljoner kronor till ca 117 miljo
ner kronor. Del totala värdet av bevilja· 
de BFR-prajekt för 1999 är således ca 
244 miljoner kronor. 

BFR:s nya anslagspolicy alt krofl
samla på större samlade forsknings
program, insatsområden, hor präglat 
verksamheten även 1999. Under året 
hor fem nya insatsområden urvecklots 
och initierats, nämligen Elonvändning 
i bebyggelsen, Miliö· och kretslopp i 
byggande och förva ltning, Jnfrosystem 
för hållbara stöder, Byggherre med kun· 
elen i fokus samt Mark och vaHen l 
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stadsmiliön. Samtidigt hor ulvördering 
skett ov två av de fyra pågående insats
områdena, nämligen Den hållbara sia
den och Sloden som livsmlliö inför 
beslut om en eventuell förlängning. 

Dessa satsningar har även utvecklat 
BFR:s beslutsformer med breda pro
gramutlysningor, internationella bedöm
ningar av pro jektansökningar och sam
lade beslutstillfällen. De hor även inne
burit en aktiv uppföljning under projek
tens gång med årliga avropporteringar 
och en utveckling av kommunikationen 
mellan forskare och praktiker. BFR:s 
program· och uppföljningsgrupper har 
hör spelat en aktiv roll tillsommans med 
kansliet. 

Många intressanta resuhal har kom
mit fram under oret och bid~it ti ll alt 
slJval verksamhetsmål som eiJBktmål 
kunnat uppnås i betydonde omfattning. 
Verksamheten har tydligare än tidigare 
inriktats mol all stödja en hållbar sam
höllsurveckling och mot miljö- och krets· 
lopp i planering, byggande och förvalt
ning. Nya metoder och verktyg och nya 
tekniska lösningar har kommil till prak
tisk användning i bygg- och faslighets
sektorn. 



Flera ~!oro satsningar och aktivileler 
har eenomförls för att dels göra FoU
resullat lä" tillgängliga, dels främja 
användning av goda forskningsresultat. 
Resullalen från den BFR-finonsierode 
forskningen har redovisats i över 600 
institutionsropporter och BFR-ropporler. 
Dörutöver hor resultaten presenterats i 
vetenskapliga tidskrifter somt vid semi
narier och konferenser, många arrange
rode av BFR. Som exempel kon nämnas 
ett stort antal seminarier under lnne
mil"<;året 99. 
k~gdoks databas Fastighel By9g 

M;f;ö med ca 250 000 litteraturreferat 
har vidareutvecklats. Från och med 
våren 2000 kan forskningsrapporter i 
fulltext hålla.s tillgängliga on-line. Till
sammons med Bover~et hor elt utbild
ningsmaterial om människors hälsa och 
olika ospekler på innemiljön tagib 
fram. Materia let, som främst riklas till 
bygg- och faslighetsbranschen, håller 
nu på att anpassas för di stonsutbildning 
och kommer under 2000 art läggas ut 
på Hus&Häfsas portal pö Infernot. 
Vidare hor tidskriften ByggForskning 
utvecklat en webbversion som kommer 
attlonseras under våren 2000. 

Som svor pö ett regeringsuppdrog 
hor BFR utarbetat en forskningsstrategi 
för byggsektorn. Sirolegin hor utarbe
tats i somverkan med berörda myndig
heter och bronschens aktörer och hor 
dörmed fåll en bred förankring. BFR hor 
även aktivt deltagit i projektet Teknisk 
Framsyn både i intressentgruppen och i 
en av panelerna Samhällets infroslrukur. 
Resultc1ten har varit ett viktigt underlogs
material i arbetet med BFR:s budgetun
derlag för den kommonde treörsperio
den. 

De internationella aktiviteterna har 
haft fortsalf hög priorifet med inriktning 
på ett ökor svenskt deltogonde i det 
europeiska samarbetet. BFR har infor· 
moratom relevanta El.k:skt;vileler i Hera 
seminarier i samband med storlen av 
nyckelaktiviteten City of Tomorrow and 
Culloral Herilage. lnformadon hor även 
löpa11pe spritTs via BFR:s nyhetsbrev EV
nyn. Aven övrigt internationellt ~amor· 
bete Inom CIB, IEA och NBS har varit 
omlottande och engagerat BFR:s perso
nal. 

BFR:s Vetenskapliga Nämnd !BYN) 
har bidragit till viktiga resultol och sam-
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monfattat sitt arbete i skriften Utveckla 
för alt överleva. En strategi för Irerntida 
produktion ov utbildning och kunskap. 
Slutsatserna integreras i BFR:s löpande 
verksomhet och varit särskilt värdefulla i 
starten av insatsprogrammen och för 
utvecklingen av goda Fonkningsmiljöer 

Sammanfattningsvis kan sägen alf de 
ekonomiska roaliretema mycket negativt 
har på verkat BFR:s möjligheter till 
nysabningar och därmed också för
svårat omställningen mot delvis nya 
mål. Genom inre styrka och sland stöd 
Från omvärlden har verksamheten dock 
kunnat utvecklas oc:h anpassas till de 
nya förullättningarna. 



Övergripande mål och uppgift 
De övergriponde målen för BFR:s verbt~mltet 

har formulerats av regering och rilcstlt~g. 
Det stöd SfR. lämnar till satsningar på forslming 
och utveckling sko främja den byggda miljöns 

långsilcligfl hållharhet oclt lcvalitet. 

Byggforskningsrådet (BFR) initieror och 
~nansieror forskning och utveckling 
(FoU) kring frågor som rör den byggdo 
miljön somt informerar om FoU-resu ltc:~
ten . BFR ger stöd till både grundläggon
de kunskapsuppbyggnod och til lämpad 
FoU. lnsats13rna är ofta tvärfackl iga, 
och den sociala dimensionen- männis
kans relation till den byggda miljön
är viktig. 

Tyngdpunkten i BFR:s $0fsningar har 
legat på långsiktig kunskapsuP.pbygg
nad vid universitet och högskolor. 
Verksamheten finansleras dels med 
statsanslag, dels genom kompletterande 
finansiering av projekt med olika forsk
ningsråd, sriffelser, företag och organi-
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smioner inom planerings-, bygg- ach 
förvaltning55e~forn. BFR har leeknal ett 
antal avtal om FoU-samverkan med 
myndigheter, företag och organisali~ 
ner. Samverkan bidrar till aH stärka 
sc1mverkonsparternas engagemang i 
FoU-frågor och ökor deras förmåga och 
beredvill ighet att to lill sig forskningsbo· 
serod kunskap. Dessutom tillförs forsk
ningen finansiella resurser inom för 
somhäHet angelögna områden. 

BFR har särskih stött projekt med inrikt
ning mot: 

• ul'lleckling av samhällsplaneringen 
för alt na samordning och en ~ållbar 
utveckling 

• hållbarhet i stadsutveckling, boende 
och byggande 

• förbättrad kvalitetss6krlng i plan-, 
bygg- och RSr'l<lltningsprocessen 

• elfektl'l<lre användning av energi 
och andra naturresurser i byggnader 
och byggd miljo 

• förbättrad inomhusmiljö 



Forskningsstödjande verksamhet 
8Fil:s forslcningsstödjande verksamhet omlattar hela planerings·, bygg

och förvallningsprocessen. Den täclcer allt frön samhällsplanering 
via hyggnadsutformning, bygg· och anliiggningsfeknilc, energisystem 

och produktionsmetoder 1111 drift och förvaltning. 
Resultaten redovisas i rapporter, avhandlingar, vetenslcapliga 

artiklar samt nationella och internationella konferenser och seminarier. 

BFR disponerade år 1999 total! 111 ,2 
miljoner kronor från byggforsknings
och energiforskningsanslagen somt 
ansloger För stöd till lokala investerings
program. Till dello sko läggas 11 3,6 
miljoner kronor l komplellerande flnan
sierirlg från, företog och organisatio
ner. 

Verksamheten ör uppdelad i två 
huvudprogrom; Bebyggelsen respektive 
Byggnaden. Huvudprogrammen ör i sin 
tur indelade i sju program: 

• Människor och byggd miljö 

• Samhälllplanering och siadsutveck-
ling 

• SICidens tekniske infrastruktur 
• Hållbara energisystem i byggd miljö 
• Byggnads- och produktionsteknik 
• BY9Qnaden som system 

• Bygg- och förvaltningsproc:essen 
BFR driver däJ\Itöver Fyra så kallade 
insatsområden: 
• stadan som livsmil jö 

• Den hållbara staden 

• Det sunda huset 

• IT Bygg&Faslighst 2002 

samt har under 1999 gfort urlysningar 
Inom ylterligare fem insatsområden 
• lnfrosystem för utllålligo ståder 
• Elonvändning i bebyggelsen 
• Miljö och kretslopp l byggande och 

Förvaltning 
• Bygg her re med kunden i fokus 
• Mark och vaHen i stadsmiljön 

Insatsområdena ör tvärfackliga och 
kännetecknas av hög relevans och ak
tualitet. De ör storkl mölstyrdo, och 
resultaten ska vara praktiskt tillämpbara 
vid periodens slut, det vill säga efter 
3 · 6 år. 

BFR:s fonkningsstödjande verksamher 
ha r l'e$U l te rat i: 
• 32 doktorsavhandlingar 
• 36 licentiah.Jppsalser 

• 644 institutionsrapporter och andra 
rapportar 

• 161 vetenskapliga artiklar 

• 222 artiklar till vetenskapliga kon
Ferenser 
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r och byggd 
BFR:s satsning inom insatsområdet 
Staclen som liv$miljö fOkuserar på män
niskors vardagsliv samt deras behov 
och förväntningar på den byggda mil-

Hur nränniskor uppl~~ver~ 1.rilrdcu o l · (3::;:h fun9;;rcu· 
i elen byggda miljön l1ar stor betydelse för 
våra möjligheter aH utvec'· '- ~tt långsiktigt 

hållbart son ~häl/t:!. 

jön. Forskningen skall också ge bidrag 
lill hur bebyggelsen bör utvecklas för alt 
ge en god livsmiljö för olika människor. 
Ca 15 doklorander och 20 senior
forskare är nu verksamma vid tre mång· 
discip linära for~.karrniljöer i Stockholm, 
Göteborg och Orebro. Forskningen sker 
i nära somverkan med praktiska tillämJ> 
ningor. De forskningsområden som 
behandlas är blond annat segregatio-
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nens konsekve.n~ i miljonprogram~ 
råden, partnerskap, stadspolitik och 
demokrati samt planering av och förstå
else för utvecklingen av siadens periferi. 

Alt ifrågasätta förorten har blivit ett 
ålerkommande tema i stadsbyggnad$
dabatten. Innerstaden och den tåla sien
staden Framhålls ofra som ideal. 
Forskare menar att avsaknaden av rum 
För gemensamma händelser ör den stör
sia bristen i miljonprogramområdena. 

Governance ach partnerskap 
l den internationella Forskningen falas 
alltmer om govemance (ung. styrning 
genom nätverk) och partnerskap. Pla
neringen ersäHs av överenskommelser 
mellan olika intressenter och politiker 
kring konkreta åtgärder och paket. 
Partnerskapspolitiken är dock inte utan 
vidare förenlig med demokrati i den 



meningen att medborgaren kan delta 
och utlcrävo ans\lar. Det finns ~m ri5k att 
de reella besluten i de sPora och vikliga 
frågorna Föriäggs till exklusiva nötverk 
av etablerade eliter. Der offenlligcs fore
trädare kan tvingas alt i efterhand 
acceplera ur det allmänna' synvinkel 
felaktiga beslut och anpassa planerna 
efter dessa. 

Aktörerna i samhällsplaneringen har 
fåH nya roller. Politikerna behöver bli 
mindre av lekmön och mer av politiska 
entreprenörer. Planerarna utvecklas från 
socialingenjörer till kommunicerande 
mäklare, medborgarna från en homo
gen grupp passiva infarmationsmolla
gare till en heterogen samling brukare 
som förmår organisera sig mer effektiv! 
än tidigare. Därtill kommer de allt vikti
gare oktörerna ulanför det politiska sys· 
temet, till exempel olika exploatö rer 
inom näringslivet och de stora verken 
för i nfrcstruktur. 

Tre stadsbyggnadsexempel från 
stockhalm illustrerar hur vis~a beslut 
kring kostsamma projekt som Globen, 
Dennisöverenskommelsen och 
Eriksdalsbadet Förhandlas fram av en 
mindre grupp beslutsfattare. Fördelar 
övervärderas, kostnader undertrycks 
och miljö- och säkerhetsfrågor kommer i 
ondro hand. Tvärtemot den vanliga pla
neringsgången sker ''styrningen snarare 
från byggloven till detaljplanerna och 
vidare till översiktsplanerna". 
Planeringen har blivit en anpassning till 
vad som redan ägt rum och slyris av 
fastighets- och byggbologens intressen. 

Vägar till uth61lig utveckling 
BFR har med ett antal andra finansiärer 
gått in i en gemensam satsning för all 
få till stånd mer somhällsvetenskaplig
humanistisk miljöforskning . Inom romen 
för programmet Vägar till uthållig 
utveckling stöds somhällsvetenskaplig 
miljöforskning i Stockholm, Göteborg 
och Lund. 

En av forskarna diskuterar företa
gens miljöstrotegier. Många förelog 
inser all en dålig hantering av miljöfrå
gorna kan skada deras image och 
överlevnadsförmåga. Men ofta tar eko
nomiska överväganden, okunskap om 
miljöfrågorna och lidspress överhon· 
den. Miljöproblemen behöver därför 
lösas i samspel mellan olika aktörer och 

institutionella system, där frivilliga över
enskammelter kan vara en del. 

En statsvetare hävdar alt de Resta 
politiska miljöåtgärder harslöd från 
folkopinionen ulom när det gäller ener
gipolitiken och bilismen. "'Rör inte min 
bil" är en djupt känd $tåndpunkt blond 
stora grupper. Masakommunikation som 
miliökataloger till alla hushåll är mindre 
verkningsfullrån metoder som vönder 
sig till grupper av människor m~ 
'mun-mot-mun' ~mmmunikation. Ater
kopplingen • a" människor kan avläsa 
effeklar av ändrat beleende- är också 
viktig. 

Naturen läker kropp och siäl 
l boken Människans nalur redovisas 
den forskning om urbana grönområ
dens betydelse för människors hlilsa 
och välbefinnande som BFR stölt under 
80- och 90 talen. Den visor hur viktig 
den nära gröna utemiljön är för männis
kor i olika skeden av livet. En rad prak
tiska exempel visor på möjligheterna aH 
tillämpa Forskningsresultaten i männis
kors vardagsmiljö, i barnens landskop 
och inom vård och omsorg. Naturens 
och grönskans betydelse för rehabilite
ring och vård är ett av de områden 
som väckt mycker slorr inlre$Se. 
Forskningen har även inriklars på .så 
kallode äldre äldre och manniskor med 
särskilt stort vårdbehov. Resultaten visar 
alt även en kor1 utevislelse på ca en 
timme ökar denna _arupf» koncentra
tionsförmåga signifikant. 

Upplevelse av färg och lius 
Det somarbete med måleribranschen 
inom färgforskningen som inleddes för 
tre år sedan hor b lond annat givit för· 
diupode kunskaper om hur förger i rum 
i ful l skala upplevs. Metoder och be
grepp för att hantera komplexiteten i 
sådana verkliga situationer har utveck
lats. Projektet hor medverkat till alt två 
tidigare oförenliga sidQr av färgforsk
ningen kunnat mötas. A ena sidan den 
dominarande na turvetenskapliga och 
tekniska sidan, kolorimetrin, som From
för allt fokuserat på stimuli och har ett 
-\torktlcrav på mätbarnet och precision. 
A andra siden den del inom arkitektur
fol'$kningen som intresserar $ig för hur 
färger uppfaltas i komplexa silvationer. 
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Samhälls le:~ n • 
r111 och 

stadsutvec lin 
ftebyggelse, iYtf,ast,·uktur och trafik rnåsfe samordnas 

fö~· atl vi sko l::unnu åstadkomma en lång:iil<tigt hållbar 
utveckling i ekologiskt, ~·konomiskt ocll socialt avseende 

Men det räck~r irrte" samhullsplaneringen måste också 
1nt'yntn11:t medborgarnas aktiva deltagande. 

Flera Forskare hor intresseror sig för 
Frogan om hur somordning i somhölls
planeringen kan åstadkommas när den 
offentliga sektorn avreglerar och 
minskor sit! inflytande. Nya typer av 
samarbeten, partnerskap, mellan det 
privolo och det offentliga utvecklas. 
Storo medborgargrupper blir alltmer 
engagerade och organiserar sig i 
enskileJa frågor. Forskarna tnenor all 
partner~kapspolltlken inte utan vidare 
ör f&enlig med demokroli i dan 
meningen alt medborgarna kan delta 
och uilcröva ansvar. 

Den uthålliga staden 
BFR:s satsning inom insot·sprogrommet 
Den uthålliga staden syftar till alt utvecb 
lo nya verktyg. metoder och processer 
för det förändringsarbete som behövs i 
stöder och regioner. Ett 30-lol seniorfor
skare och närmare 20 doktorander ör 
verksornmo vid fyra mångvelenskapligt 
sommansotta kompete_nscenlra i Sfo~ 
halm, Göteborg och Orebro 

Forskorna diskuterar bland annal 
hållbarhetsbegrepper och kriterier fCSr 
hllllbara städer samf hur redskap och 
modetler för beslututöd kon utvecklas. 
Fallstudier visar all del lycks vara Ijons
temön och experter som är börare av 
hållbarhetsbegreppets värden. Dessa 
grupper fungerar både som idebörare 
och politikskopore. Intresset från med
borgarna har döremot i allmönhet varit 
ganska begränsar, vilket lett till att vissa 
sfarka och välorganiserade intressen 
fått stort inAylande. 

Samverkan avgirancle 
Förmågan till samverkan mellan olika 
kompetensområden - med olika kultur 
och perspektiv på de frågor som 

behandlas - har visat sig vara av avgö
rande l:>etydelse för om olika aspekter 
på hallbar utveckling blir seriösf 
behandlade eller ej. De socio-fekniska 
delsystemon är på olika sätt integrerade 
med varandra oc:h till syn~ valmollve
rede förondringar i ett delsyslem påver
kar och k.an möta motstånd från andra 
delsystem. 

Parker och andra grönområden har 
stor betydelse för stadens klimat Det 
gröna bidrar till att sänka förorenings
halterna i närområdet. Det finns eme~ 
lertid ett molsolsförhållande mellan 
önskemålet att bevara grön~or och alt 
åsradkomma förfölning i ~tädema. 

One of the urban modelling 
capitals of the world 
KTH ör intarnationellt mycket framståe~ 
de då det galler modellering av trans
por ler, bebyggelse och miljö. HiHilis har 
metoderna lrömst tillämpats. i Stockholms
regionen i ett nära samarbete mellan 
forskarna och Trafik- och regionplane
kontoret. Flera projekt pågår som syftar 
ti ll att överföra etablerade forsknings
resultat till praktiskt användbara beslul
srödssyJiem. Planerings- och prognos
modeller integreras i geograHska infor
mationssystem, GIS, och användervänli
ga dotor~y$1em utvecklas. 

Centrum för gsainformatik är ett sam
arbete mellan Rera institutioner på I<TH, 
Slackholms universitet och FOA. 
Tyngdpunkten i cenrrats verksamher lig
ger f?å utveckling av nya metader för 
bearbetning av logesbundna dala. 
Aktuella projekf rör prognos- och on~ 
lyssystem för regional trafikplanering, 
användning av GIS och flygbi ldstolk
ning för ekologisko och hydrologiska 
analyser somt uppskattning av emissi~ 
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ner och föroreningsdeposition som 
underlag för miljöpolicyn i urbana 
områden. 

VIIbalanserade atglrdspaket 
Transporrsysremen har .,n avgörande 
Invertcan på ~yggelsen. Forskarna 
menar art utvecklingen mof alb tydligare 
funktionsseparering maste brytas och 
mer långsiktigt hållbara lösningar sökas 
baserade pö rumslig inlegrering och 
somlokolisering mellan olika funkJioner. 
!T-utvecklingen rymmer här stora möjlig
heter men För detla behövs genomgri
pande förändringar och socio-leknisla 
innovationer. 

EH antal framtidsbilder har tagits 
fram och analyserat~ med avseende på 
olika alternativ för att nå fram till ett 
bärkraftigt transportsystem. 
Bebyggelsens struktur och funktion, 
infrastrukturen och valet av bränsle ör 
vikfiga rakrorer eftersom trögheterna är 
betydande och de ekonomiska insatser
na srora. l prakliken krävs väl bolanse
rode paket av åtgärder ~m dals däm
por de miljösförande transporterna, dels 
skapm ökad tillgängl ighet genom alter
nativ som knutpvnkter för arbetsplarser 
och service i siralagiska lägen. 

Många kommuner har svårt aH han
tera etablering av externa köpcentra. 
Negativa effekter på stadskörnorna, til~ 
gängligheten och milj6n k.an vara svåra 
aH hövda genlernot exploatörer som 
enbart ser fördelar oc~ som hotar aH 
bygga i grannkommunen istället. 
Forskare vid CTH har visat aH bila~ 
vändningen ökar med 3 - 13 gånger 
då ett externt köpcentrum öppnas. 
Inievaransen av varor blir heller inre 
effelc.tivare till eH exlemt centrum jämfört 
med en lika stor butik l innerstaden. 
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lliiii$0R hef . 

. Stadsmfljbd o • 

Usb.th Fall, avd cbaf t/dm8 kommun, 
Bengt Holmbe o, BCMIIrbt 
Eva ö.·" rg, p.of, ln-i 

Korl•~prna/Rof, ~gskolan onn8by 

- 11 -



Stadens t1 • 
15 infrastru tur 

BFR har under året gåH ut med inbjud
ni~ar inom insal'$områdena HållbGra 
infrasyslem, 50m avser de socio-tekniska 
systemen och Mark och volten i stads
miliön, som främst gäller samuln~jan-

R,~.sultt.lten fr("in .EWR:s satsningar på teknisk ;,.fra· 
sh vldur oc:h dtui.s son1band med notut·resurset~ 

room mar6, oclt vatten, och be&yggP.Isen 
'•tgör vi h tigu bidrag f iii en llållbt:Jr uiveclding. 

de av marken somt miljöaspekter på 
urbana mark- och vattenfrågor. Inom 
det förstnämnda omrödet har sex pro
jekt startats. 

Lerors staliiilitet 
Inom det geotekniska området har en 
sammanslöilning och onalys av metoder 
för berökningar och mätningar i an
strängda lerslä11ter genomförts. Med en 
kombinoiion av klassisk onc::dys och 
numerisk analys kon mon sökrare vär
dera slänters stabilitet och beteende. l 
elt annat projekt· visas alf interaldionen 
mellan kolloider, små partiklar som kan 
sväva i exempelvis vatten, och surhtm
grod, jonstyrka och jonsommonsällning 
hor stor betydelse för lerors stabilitet, 
transporl av föroreningar, igensättning 
av filter och dräneringssystem. 

Metoder för samordnad planering av 
nyanläggnings- och underhållsins<:~tser 
som berör !räd och ledningar i stadsmiljö 
har lagils fram i ett proje~t vid Sverigas 
lanrsbruluuniveuilat. lnfarmafion Från 
flera olika databaser om träds livsförhål
landen sarlit voltenledningarnos livs· 
längd och kondition läggs in i ett digi
talt kartsystem (GIS). Med denna infor
mation i botten kon man redan på pla
nerings· och proiekteringsstadiet före
bygga problem från träd och ledningar. 

Rostfritt stål bittre än koppar? 
Elt projekt om grundvatten har gett bälf. 
re kunskaper om den hydrologiska 
balansen i skogt- och jordbruksmark. 
En modell har ock5å utve<;klors För att 
kunna studera hydrologin i marken i 
urban miljö. 
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Ett projekt om disfribulion av dricks
vaHen vi5ar alt haken av organiskt 
material (NOM) har betydelse för korro
sionen i vattenledningarna. Koppar
ledningar korroderar mer vid ökad halt; 
järnledningar mindre. RoslfrfH stål däre
mot påverkas inte nämnvärt av NOM
hallen. Rostfritt stål skulle således kunna 
vara ett alrwnataiv till koppar i VA-in
stallationer. 

Alternativ YA 
Vid Luleö tekniska universitet har forskar
na under en rad av år studerat VA-för
nyelse i kallt· klimat. Ett storskaligt 
avloppssystem med måttlig näringsåter
föring hor jämförts med två småskoliga 
system med högre grad av näringsåter
Föring . Detlokola systemet med högst 
näringsåterföring utföll mest gynnsamt 
med avseende på miljöbelastning. 
Forskarna har ocluå visat att insamlat 
urin vid urinsorieringssystem kon torkas 
på ett enkelt sött genom syratillföuel 
ufon att kväve förloras. DeHo undertåtfar 
avsevärt transporten av urin näringen. 

Hygien, miljöpåverkon och resursför
brukning hor jämförts för o lika VA-sys
tem - konventionellt· ovloppssystem, 
energiskogsbevattning med behandlat 
avloppsvatten, våtkompostering av klo
settvallen samt källsortering av humanu
rin. De allernativa systemen medför stör
re återföring av våx1nåring lill jordbru
kel och minare ulsläp~ i valten med 
6tföljande mindre errofieringsrisk. 

Risken För smittspridning är likvärdig 
i somtliga jämförda system, under förut
sättning all de Fungerar som planerat. 
Valet av avloppssystem avgörs emeller
tid ofta av lokala förhållanden, vorför 
lokall anpassade berökningar och simu
leringar måste göras. Brukarnos accep· 
lans och kommunens beredskop för ny 
teknik är avgöronde frågor. 

BFR har tillsammans med eH antal 
andra FoU.finansiärer utarbetat ett Fo~ 
program Robusta och hållbara små 
avloppssystem som syftar till att utveckla 
forskning för tekniker, styrmedel och 
regler För enskilda avlopp. Inbjudon 
avses att gå ut till sommoren år 2000. 
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Hållbara 

byggd • 
l 

Den byggda miljön har stor betydelse för genom· 
förander av energipolitiken. BFR stöder forskning 

son1 inriktas på att elfektiva och n1iljöriktiga 
energisystem inteqreras i bebyggelsen. 

Fors~ningen i~om ~m~ödet energ~effekti
visenng hor b1drog•t t1ll att energ•on
vändningen för uppvärmning, vorm
vatten och driftel inom bebyggelsen inte 
har ökol under de senaste 25 ören trots 
alt den uppvärmda ytan har ökat med 
närmare 50 procent. Skldier indikerar 
alt det Finns en effektiviseringspol'ential 
p6 ytterligare ca 15 procenf på en 15-
:20-ärsperiod. 

Under 1999 slartade etr nyn insals-
qmråde Elonvändning l bebyggelsen. 
Alla prolekr med inriklning dels mor att 
utveckla teknik och metoder utifrån ell 
syslempers~ktiv, dels mol analys av 
genomförande- och beslursprocesser 
och utveckling av slyrmedel pågår. 

Lokal energiplanering 
Vid Institutionen för energisystemteknlk, 
CTI-1, har en metodik för lokal energipla
nering utvecklats. Den innefaltar onalys 
av miljöpåverkan med hjälp av livscykel
analyser. Arbetet hor resultera! i en gul· 
debok för lokal energiplanering. Ett pro
jekt vid linköpings universitet hor visat 
hur systemanalytiska modeller kon on
vändas som verktyg för att lo from be
slutsunderlag i kommunala energibolog. 
Metodiken hor med gott resultat tillöm· 
pols blond annat vid Borlänge Energi. 

Inom IEA-projektet Building Energy 
Analysis Too/s hor Institutionen för instol
lationsteknik, KTH, värderot tillgängliga 
simuleringsverktyg . Existerande bibliotek 
av fysikaliska komponentmodeller har 
kompletterots med efl nyskopal bibliotek 
avsett för simulering av inneklimol och 
energianvändning l byggnader. Biblio
teken hor systematiserats, voliderats och 
dokumenterats somt gjorts löttillgängliga 
via Internet. Speciella logringsstrukturer 
och verktyg hor skopats för denna pre
sentation. 

Kostnaden för solvärme 
har minskat 
BFR:s stöd till ulveckling och provning 

av solfångare hor bidragit till .att kost· 
noderna för solfångare hor mmskot 
kraftigt under de 20 år som solfångare 
utvecklats i Sverige, från ca 25 kronor i 
investeringskostnod per årlig kW.h för 
anläggningen i lngelstod 1.?79 !•Il c.o 4 
kronor för en planerad anloggnmg l 
Kungälv 1996. För a tt reducera kostno
derna ytlenigare har BFR initierat en 
inlernationell r.knikupphandling av $0~ 
värmeanläggningar inom ramen för 
IEA-5Qmarbetef. En internalianall krav
specifikation För små och stora system 
samt solfångare hor tafllts fram och 
besfällargrupper hor bildats. 

Solar Energy Research Center vid 
högskolon i Dalarna hor visat att ener
gibesparingen för villavärme solsystem 
kan förbättras. Det mest utvecklade sys
fem som te;stofs visor en årlig ener~ibe
sporing pa 25 procent. De flesta for
bättringarna av villasystemen hor en 
pay-bock tid på mindre ön l O år. 

l ett IEA projekt har el! antalluftsa~ 
värmesystem studerats. En bok med fal~ 
studier har producerats och tryckts 
1998. Arbete pågår med en konstruk· 
tionshondbok, en produktkotalog samt 
det dynamiska simuleringsprogrammet 
TRANSAIR. l ett annat IEA projekt Solar 
Energy in Building Renovation hor ett 
antal demonstrationsonläggningar upp
förts dokumenterats och utvärderats. Ett 
antal enskilda komponanler har ocbå 
utvecklats. 

SOLEl ör ett program För tillämpad 
FoU avseende solcellsysfem. Resulk:lfen 
visar på möjligheter att använda salce~ 
ler i det befintliga elsystemat p6 rimliga 
ekonamisko villkor. Dessutom har 
ul'vecklingsinsolser id~~~ifiero fs som. skul
le öka solcellernos mo1hgheter off fo en 
roll i det fromtido eiFörsörjningssyste· 
met. Inom programmet finansieras det 
svensko deltogandet i PV in the built 
environmenl inom IEAprogrammef PV 
Power system. En presenlanan ev väl 
genomförda projekt har eiorls liksom en 
sommonställning av icke-tekniska hinder 
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för implementering . 
Hybridkollektorer, det vill sögo so~ 

värmepaneler med solceller inregrerode 
i obsarbotoro och solcellsmoduler dör 
den uppvärmda luften ba~m-m~duler· 
no utnyttjas 1111 exempel For förvarm· 
ning av ventilationsluft, i:ir en lovande 
utvecklingslinje. 

Energilagring 
Ett nytt logringskoncept - kombinations
lager av bergrum och borrhålsloger -
har föreslogils på grundvol av erfaren· 
heter från exist~_rande .~äsong.slogrlngs· 
tekniker. Syftet or all forena fördelorna 
hos borrhålsloger {billiga) och bergrum 
(höga effektuttog). De tekniska oc~ eko
nomisko förutsättningarna för ett sodan! 
kombinationsvärmeloger i Piteå hor 
analyserats. Projektet ho: jämfört ett. 
kombinofionslager, besleende av tva 
smala bergrum med horisontella borrhål 
emellan, med motsvoronde borrhålslo
ger respektive bergrum_. Resu~f~tef vis.~r 
att borrhålsloger vor nogol btlhgare on 
kombinationsloger och att bergrumsla
ger vor drygt fYra gånger så dyrt som 
kombinafionsloger. En Fallstudie hor 
också genomförts i Piteå. 

Inom ramen för IEA annexet lmp/e· 
menlotion o( Underground Thermal 
Energy Systems har två demonstrations
projekt för energilogring påbörjats 
under året; Annebergsprojeklet, lagrad 
solvärme för uppvärmning av l 00 små
hus i Danderyd, och snöloger för kyl
ning ov Sundsvalls sjukhus. 

PU-gruppen 
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ringschef, JM Bygg 
Solveig Lorse11, utv chef, 
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Jon-Erik Moreou, ufr sekr, lO 



s- och 

·ti n steknik 
Kunskaper om mate,.;al och konstruktioner ör en 
förutsättning får funktionellt, kr·.r:~~s!oppsc.mpcrs~ot 
och kostnadseffektivt byggan,ie c'Jt:h fö,·v(.lltning. 

BfR hor under år 1999 gjort en utlys· 
ning inom insatsområdet Miliö och 
kretslopp i byggande och Förvaltning. 
Ett huvudmål ör all be.lyso hur resurs
effektivilelen kon öka med en faktor 4 
respektive l O somt vilka konsekvenser 
detta i så fall skulle få. En antal projekt 
kommer off starta år 2 000. En mängd 
mate1'ialfrågar kommer att klarläggas. 
Miljövärderings· och livslängdsbedöm
ningar kommer att utvecklas liksom 
metoder för tillståndsbedömning av 
inbyggda materials egenskaper och 
frdmtido beteende. Nyutveckling av tro· 
ditionella material med god kretslopps
anpassning och teknik för återanvänd
ning oc:h återvinning av material ingår 
också i programmet. 

Beständiga 
l.tongkonstruktioner 
Forskningen behandlar både malarialen 
i sig och som komponenter i en byg!J
nadsdel eller konstruktion. 

Vid CTH bedrivs grundläggande 
forskning om beständighet och livs
längd hos porösa, mineraliska bygg· 
nodsmaterial som betong. En datormo
dell för beräkning av fuKt· och klorid· 
transport i högpresterande betong har 
utvecldats under öret, liksom modeller 
för olika nedbrymingsförlopp. 

Armeringen i belongkonstruktioner 
ufgÖf$ för dat mesfa <lV srol som efter en 
tidbörjar korrodera. Armering med 
fiberltomposifer är ett alfernariv som 
skulle kunna förböttro beständigheten. 
En kunskapsöversikt över fiberkomposi
ters beständighet hor fördigställts vid 
CTH e>ch ell testprogram med olika 
provkroppar hor inletts. 

Tri - ett levande 
byggmaterial 
Den tekniska och estatiska utvecklingen 
av store~ synlige~ träkonstruktioner som 

broar och hallbyggnader från medelti
den fre~m till våra dagar redovisas i en 
rapport från KTH. Den ör en värdefull 
oc:h användbar källa för e~rkitekter och 
IngenJörer som söker kunskap kring frö 
som l:iyg.gnodsmateriol. 

Trä är etl levande mafarial. T~ 
måsle ofta stabil iseras för att rorhindra 
fuktrörelser under färg och andra 
ytskikt. Forskare har visat i vilka celler i 
en iröyta som stabiliserinsgmolekylerna 
finns och hur skador på cellvöggama 
kan undvikas. En väl urförd stabilisering 
av träytan kan avsevärt öka livslängden 
pa senare påförda )'!skikt. l ett annat 
projekt har metoder för ott förbättra 
sammmanbindningsytor mellan trä oc:h 
andra material-lim, färg, lack etc
tagits fram. 

Om fuktigt virke byggs in i en kon
struktion och sedan får torka ut kan fukt
lOrändringen och därmed samman
hängande deformation Få mycket nega
tiva konsekvenser. En Forskare vid CTH 
har studerat hur olika råvarupcrametrar 
påverkar långtidsdeformationer hos 
konslruktionsvi rke. 

Fukt leeler till skador 
och hälsoproblem 
Fuktgruppen vid lunds tekniska högsko
lo hor under en lång rad år utgjort ett 
kunskapscentrum för Frågor kring ska
dor och andra olägenheter i byggnoder 
orsokade av fukt. l en licentiatuppsols 
beskrivs en ny metod för beräkning av 
kapillär fukllransporl. Metoden har stor 
praktisk betydelse bland annat för att 
bedöma risk för Frostskador på materi
al. Fuktgruppen hor också på uppdrog 
av Bovarket och BFR somordnat ett 
demonstre~tionsprojekt om fuktsäkerhets
dimensionering sam inglu i Boverkets 
regeringsuppdrag och kampanj Bygg 
för hälsa och miliö. Gruppens resultat 
heorbefas allteftersom de kommer fram 
lill praktiska handledningar som är 
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mycket uppskottode av byggbranschen. 
Under 1999 hor BFR publicerat en 
sådan handledning - Källare, Fuklsö· 
karhet i byggande. Gruppen hor också 
tagit fram ett datorprogram för berök
ning av uttorkning i betong. 

Programmet finns gratis tillgängligt 
på Internet. 
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Byggnaden som system 
BfR:s satsningar bidrar till att både befintliga och nyli/1-

kommande byggnader till rimliga kostnader lcan görs sunda 
och lunlctionella med beaktande av krav på tillgänglighet, 
goå gestaltning samt goå energi- och resurshushållning. 

Den $loi'CX pågående satsningen är 
insat5området Det sunda huset som star· 
tade hösren 1997. Delre.5ultct &ån de 
sex folJ.områdena hälsa, innemiljö, luft· 
kvalitet, mikroorganismer, ven~lalons
system och emissioner har IZipande 

radavisols under året. Mån_ga av pro
jekt innehåller en hög grad av nytärr 
kande. BFR:s bedömning är att vi 
genom denna krafbomling tagit ett stort 
steg mot lösningen av problemen med 
sju~a hus. 
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Nya hus sundare än gamla 

Enkäl.tndersökningar i Uppsala visor alt 
ungdomar som bOr i bostäder byggda 
under 1990-Jolet har mindre astma oc:h 
anvönder mindre astmamedicinar än de 
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som bor i äldre hus, Totoh deltog 300 
ungdomar i å ldern 13-20 år som 
bodde i bostäder byggda 1988-98 l 
studien. Dessutom Ingick 452 slumpvis 
valda ungdomar i äldre bostäder. 
Astma var en vanlig sjukdom blond 
ungdomarna. 10,4 procent av de som 
bodde i de nya husen och 14,3 pro
cent i de äldre husen hade Fått diagno
sen oshno av läkare. Allergi mot pollen 
eller pölsdjur vor döremot lika vanligt i 
nya och ä ldre bostäder. 

Med en ny merod- goslcromatogrofi 
och W-spektroskopi -kan inomhus
dammers innehåll av mikrobiella Ämnon 
och kemikalier analyseras. Hittills hor 
närmare 200 ämnen i luftburet damm 
kunnat identifieras. En del av dessa 
ämnen är mycket irrilativa. 

BranKhstandarcl 
för emission&mälning 
Olika filter kan hindra partiklor och pol
lenellergen aH re si9 in i hus. Forskare 
har sluderat hur avskiljnlngsgrod, inver
kan av fukt och funktion ändras över 
liden. Filfren ger ett gan skydd mo~ poJ.. 
lenallergen. Det är emellertid vikfigt att 
beakta andra vägar än via venft lations.. 
systemet som pollen kan la sig in i 
huset, exemJ:?elvis på kläder. Den verk
somhet som bedrivs j huset mosfe också 
beaktas vid val av åtgärder och taknis.. 
ka lösningar. 

Emissionsegenskaperna hos golv 
med limmod motto på betong hor 
undersökts. Typ av lim och mollons 
genomsläpplighel hor stor betydelse för 
nur stora emissionerna blir. Projektet 
hor resulterat i en bronschstandard för 
mätning av emissionsegenskaper. 

Titare vantiiCJtionskanaler 
sparar alenergi 
De ventilationskanaler som används i 
Sverige är 25-SO 99r rötare än de som 
normalt används i Belgien och 
Frankrike. En bätrre europeisk kanal
standard, molsvarande den vi använder 
i Sverige, skulle leda ti ll en avsevört 
lägre elenergionvöndning i Europa. l ett 
ov BFR delfinansierat EU·projekl hor en 
praktisk handbok lmproving ducfwork -
A lime for tigh/er air distribution sys· 
fems lagils from. Behovet av täta kono
ler för alt minsko driftskostnoderna och 
förbättra luftkvaliteten inomhus identifie
rades lidigr i Sverige. De11edde Pill att 
krav på täthet och på kontroll av lät
haren stalldes redan i 1966 års WS 
AM.A. Sedon har kraven skärpts i takt 
med teknikutvocklingen. 

Miliövärdering av byggnader 
Flera proLekt pågår som väckt slort 
intresse Klväl nationellt som internatio
nellt. Det svensko huvudprojektet hor 
haft stöd från ett stort antal företog och 
organisationer inom byggsektorn. En 
struktur och modell för miljövärdering 
hor tagits from och en mjukvara har 
utveckla ts för de viktigasie delarna. 
M etoden innefottar såväl g lobala miljö
frågor som närmiljö frågor och inklude
rar liven innemiljön. Modallen har med 
eott resultat provars på en befinllis 
byggnad. Den planwas alt användas 
inom den europeiska bosladsmä5$0n 
BoO l i Malmö. Vad som återstår är att 
la Fram praktiska verktyg som anslutar 
lill modellen. 
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Green Building Chollonge, GBC, ör 
ett internationellt samarbete med et1 tjiJ
gotal deltogorländer med målet att 
utveckla en gemensom miljövärderings
metod somt testa denna po ell antal 
byggnoder l varje land. Sverige hor 
genom KTH/Byggd Miljö dellogit aktivt 
i ulformningen av det gemensomrna mil
jövörderingssystemet. En andra om
gång ov GBC pågår för närvoronde 
och kommer all avslutas med en kon
Ferens i Holland j oktober 2000. 

M il!övördering av byggnoder be
handlas även inom ett stort IEA-pro jekt 
med ett femlonta l deltogonde länder. Eli 
nordiskt samarbetsprojekt inriktat främst 
mot miljövärderingens inventeringspro
blematik hor tidigare genomförts. Della 
projekt får nu sin fortsältning i ell sam
arbetsprojekt inriktat mol miljöindiko· 
torer. 

Hus ulan virme&ystem 
Inom projektet Hus utan värmesystem 
hor under 1999 projektering ovslutols 
för 20 radhus i Göteborg. En seminari
aserie hor genomförts dör olika pro
blemställningar hor avhandlats. Projek
tet syrtar till alt i full skola genomföra 
en sö energ isnål bostadsbebyggelse all 
ett egentligt värmesystem inte behövs. 
M ed delta menas att värmeförlusterna 
Från huse! ör s6 små att de även under 
vinlarns kallasta perioder täcks av de 
interna energikällorna såsom instrålad 
solenergi, personvärme och värme rrön 
elsnåla apparater. Projektet har också 
medfört svenskt deltogonde i internolio· 
nello projekt inom både EU och IEA. 
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och 

Informationstekniken kan bidra till 
en effektivare samverkan i hela proielcterings·, 

bygg· och förvoltningsprocessen. 

Del bronschgemensantmma ill$al$pro
grommel fT Bygg & Fa&tighet 2002 har 
varit i gång drygt ett år. Under en fem
årsperiod solsar stotefl och branschen 
till$ammans cirlt:a 125 milioner kronor. 
Programmet har som mål alt ulvedda 
en gemensam !T-plattform för svenska 
bygg- och fasriglietsförotag. För arr 
uppnå den önskade effekten • bölTre !T
lösningar som används av fler · ger pro
grammet stöd till forskning, utveckling1 

standardisering och implementerihg. Ett 
stort antal såväl forsknings· som stan· 
dordiseringsproiekt har kommit igång. 

800 kronor per kvadratmeter 
i nyproduktion 
Svedalo-modeHen kallos ell nytt säll a ll 
organisera och driva nybyggnads
processen som med Fromgång använts 
tör nyproduktion av 64 lägenheter i 
Svedala. Totalentreprenad med fem-årig 
funktionsgaranti gav en produktionskosl
nod som ligger en trediedel lägre än 
genomsnillet i landet, och bostadshyror
no ligger på 800 kronor per kvadrat
meter. Modellen förutsötter en stork 
byggherre och bygger på nära somver
kan mellan entreprenören oc;h övriga 
aktörer i processen sa mr en öppen 
redovisning av kostnader, avtal och 
inköpuutiner. 

Industriellt platsbygge 
- framtidens procluktionsmi1iö 
Regn, blåst och snö ger dålig arbetsmil
jö och produktionsstörningar på våra 
byggarbetsplatser. En studie i ert projekt 
som N CC Hus genomför visar a" der 
Rnns goda förutsättningar För ett väder
oberoende industrielh platsbyggande. 
Verksamheten kan då drivas mera effek
tivt, tider kan hållas, arbetsmiljön och 
trivseln förbättras och kvaliteten säkras. 

l en fallstudie har val och strategi vid 
planeringen av det nya Regionsjukhuset 
i Trondheim, RIT 2000, kartlagts. De 
nya planeringsprinciperna har analyse
rots och redovisas som förutsättningar 
för byggandet av sjukhus i Sverige. 
Studien ingår i en doktorsovhandling 

med titeln Design och omsorg i sjukhus
planeringen. Ett stort internationellt 
seminarium arrangeras kring detta tema 
under år 2000 där förfaHaren medver· 
kar. 

De offentiiga fastighets
f&etagen förebilcler 
De offentliga faslighets förvaltarna (via 
Svensko kommunförbundet, Landstings
förbundet·, Försvarsmakten, Svenska kyr
kans församlings· och pastoratsförbund 
samt Slotens Fastighetsverk) har i elf 
samarbete med BFR initierat eH stort 
antal projekt. En del av dessa har slut
rapporterats under 1999. Generellt kan 
sägas all samarbetet hor varit mycket 
framgångsrikt. Det hor berört frågor 
som fastighets- och företagsekonomi, 
organisation, konkurrensulsöltning, 
lokoleffektivilet, mil\"öfrågor, kvalitetssök
ring, kompelens oc "l IT. Resultaten hor 
fålt eFfektiv praktisk til lämpning genom 
all företrödare för de olika verksamhe
terna medverkat i projekten samt alt de 
deltagande organisationerna snabbt 
integrerat materialet i sin egen vidareut
bildning, seminarier, konferenser, eh::. 

Ett datoriserat miljöledningssystem i 
fastighetsföretag enligt EMAS IEco 
Management and Audit Scheme, EU:s 
frivilliga 5Y$tem för miljöledning och mil
iörevlsion) har utvecklors inom ramen 
för eft avtal om FolJ..samverkan med 
privata fastighetsförvaltande företag, 
Fastighetsbranschens ulveclclingslorom. 
Sysremet innehåller konkrera erfaren
hetsbaserode, spedalanpassade hjälp
medel för fastighetsföretog som vill in
Föra miljöledningssystem. Fyra medver
kand!') fastighets-företag är nu klara för 
att gå vidare för att miljöcertifiera sig. 

standardisering ökar produk· 
tlvltet och konkurrenskraft 
BFR lämnar ett årligt stöd på 4 miljoner 
kronor till Byggstandardiseringen, BST. 
standardiseringsarbetet ska bidra till alt 
öppna marknader samt höja produktivi
teten och konkurrenskraften hos svenskt 
näringsliv. Det ska också tillgodose 
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medborgarnas krav på skydd för liv, 
hälsa och egendom. BFR:s stöd omfat
tar dels ett mindre basstöcJ, dels ett mål
inriklaf projektstöd som inriktas mot 
områdena Milj_ö- och krefsloppsfrågor, 
Kvalitel och effelcJivilet, lnformationr 
teknik samt Faslighelsförvoltning. 
Arberer med alt ro fram eH system ~r 
miljöledning och -kontroll baserat på 



ISO 14 000 pågår. En strategi för stan
dardisering Inom kva litetssäkringsområ
det ho r tagits fram. BST medverkar med 
sekretariat för huvudområdet standardi
sering i det nationella programmet IT 
Bygg & Fastighet 2002. Förvaltnings
området bearbetas inom pro jektet 
Förvaltningshandlingar 2000, där fas
tighetsföretagen deltar såväl med perso-

ne1· so1Ti med '~ konornisko inscJtse!·. 
Genom BSY:s medverkon inom 
Internationol O rgonizotion for 
Standardizolion, ISO, och Comite 
Europeen de Normalisation, CEN, sker 
en anpassning til l hur dessa organisa
tioner hanterar samma ämne. 
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Internationellt samarbete 
Sveriges medlemskap i EU har bland 
annat medfört alt villkoren för den sven· 
sko byggindustrin hor närmol si~ vad 
som göller i övriga europeiska londer. 
l EU:s FoU-progrom somverkar hög
skolor forskningsinslitul och industri för 
all sk~pa en gamensom europeisk FoU· 

BfR sko främja internationellt utbyte för aH 
ölco forskningens lcvalifel, utvecklingsförmåga 

och eflelctivitet. 

plaHform, som en.skildo företog kon 
bygga vidare på i sin produktulvecb 
ling, Den svenska byggsektorn hor 
bland annat l samoroale med BFR i 
ökad utsträckning engagerat sig i FoU
frågorno på EU-nivå även om de_~ inte 
finns något särski lt EU-progrom for 
byggforskning. Nyckelaktiviteten T~e 
City of Tomorrow and Cul/ural Hentage 
och Energiprogrammen i det Femte ro~· 
programmet ör vi~~iga F?U-progrom for 
byggsektorn och lacker 111 mycket av 
BFR:s ansvarsområde. 

BFR hor långsiktigt arbetat på alf 
inom den svensko planerings·, bygg· 
och boslodssektorn bygga upp medve
tenhel om EU och då specieiii EU:s FoU· 
program. BFR ger blond onnot u! ett 
elektroniskt nyhetsbrev, EU-Akluellt, med 
ca 200 moltogare vor femte vecka. 
Genom konferenser och seminarier 
aktualiseras FoU-frågorna. BFR anord
nade tillsammans med Riksantikvarie
åmbetat och EU/FoU-d:ldet en informa
lionsdag om The City of Tomorrow and 
CulturaT Haritage dar David Miles från 
kommissionen medverkade. 
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Övrigt Europapsamarbetv 
Ev~an Nalworlr. for Building Re
$60TCh lnstifllm (fnbriJ är en samman
slutning av fjorlon europeisk~ ~.orsk
ningsinslilul. Syftet med Enbn or all 
övertyga EU-kornrnissionen om viklen av 
ol1 öka byggforskningsinslogen i rom . 
programmen för forskning. Enbri _hor hll 
EU föreslogit forskningsprogram 1nom 
etl antal strategisko områden. Sverige 
har under året representerats av Sve
riges forsknings- och provningsinstitut 
(SP}. 

l det europeiska industrisamorbels
programmet Eureka hor Sverige initierot 
paraplyprojektet Eurocdre med syfte ~-Il 
främja avancerad procluktutvecklmg for 
kulturvården. Någon central finonsie· 
ring finns inte och deltogorna står själ
va för sina andelar av projektkoslno· 
derno. Eureko-sekretariolel ger däremot 
stöd till resor, arbetsmöten samt infor
mation om projekt och projektresultat. 
Svensko företog och Forskare deltar i 
rlero Eurocore·projekt. 

European Cooperalion in the field 
of Scienlific and Technical Reseorc:h 
(COS1) ör ett- !ek.nisk.ttelenlkapligt FoU. 
samarf,eta mellan o111ani5ationar, uni
Vef$ilet och industrier i Europa. Sverige 
har sedan COST stortode 1971 tillhört 
de mer aldiva länderna . BFR har haft 
en medarbetara _placerad i B~~~ som 
nationell expert mom COST- Civ1l 
Engineering. 

Norcli1kt 1amarbete 
De nordiska länderna samerbetar i 
Nordi.s~a byggforslcn1ngaorganens sam
arbetskommine (NSS). M61et för NBS ör 



all främja kvaliteten i den nordisko 
byggforskningen genom ell rationellt 
utnyttjande av da nordisko löndernos 
forskningsresurser. NBS skall också 
främja medlemsländernos intressen i de 
i n lernationella sa mo rbetsorgo n isotioner
no exempelvis för all skapa en gemen
som nordisk plattform gentemot EU. 
Svensko medlemmo1· i NBS har under 
aret varit BFR och SP. 

Samarhel8 i Internatianella 
organisationer 
8FR har under året lamnat siöd till eller 
genom egen representation deltagit i 
somarbetet i möngo viktiga internatio
nella organisationer. Den stora Interna· 
Iianeiia byggforskning sorg a n isa Ii o n en 
ör Councfl For Research ond lnnovolion 
in Building and Conslruclion (CIB). BFR 
håller ordförandeskapet i den svenska 
nationalkommitlim För CIB som bevakar 
svensko intressen inom ramen För CIB:s 
mångfacetterode verksamhet. 

BFR har också aktivt medverkat inom 
andra internationella organisationer 
som OECD:s energiorgan IEA . BFR del· 
for både i det policyskoponde arbetet 
och i konkreta projekt. BFR ör svensk 
ansvarig myndighet för fem ov de 
lmplementing Agreement {program) där 
Sverige deltar. Dessa byggnads· och 
bebyggelseinriktade program ör Energy 
Conservalian in Buildings ond 
Communily Syslems, Solar /-leating and 
Cooling, Energy Slorage, Heal Pump 
Technology och informotionsprogram· 
met EETIC (i de två senare programmen 
delas ansvaret med Energimyndig· 
heten). Svenska forskare deltar i en stor 

del av de projekt som initieras inom 
programmen. Sverige ör och hor varit 
Operating Agent (projektledare) för 
flera av dessa projekt. IEA-deltogandet 
ger ell mycket positivt utbyte både vad 
avser forskningsresultat och kontokter 
med andra länders forskare och forsk· 
ningsorgan. For redovisning ov konkre
ta uppnådda re5ultot hänvisas till avsni~ 
len om FoU-programmen. BFR är också 
represenlerat i IEA:s End Use Worlting 
Party /EUWP} och innehar där ordföran
deskopet för The Residenfial ancl Com
merr:iol Ssclor. l den rollen har 8FR 
tagit from en strategiplan för denna 
$&k to r. 

BFR har också under årens lopp 
byggt upp ett brett kontaldnåt med 
organisotioner, myndigheter och depar
tement i andra länder. Detta har l sin 
tur gett en värdefull bos för erfarenhets· 
utbyte med exempelvis Bundesmini
slerium fur Forschung und Technologie 
{BMFT] i Tyskland, Pion Urbanism, 
Conslrucfion, Architec/ure {PUCA}, 
Centre Scientifique et Technique du 
Bäfimenl (CSTB) och Cantre National 
de Recherce Scienti(ique (CNRS) i 
Frankrike. 

BFR är medlem i två bilaterala fursk
ningsföreningor; Svensk-franska forsk
ningsföreningen, AFSR, och Svensk· 
tyska forskningsföreningen, STYFF. BFR 
har plats i styrelserna för dessa före
ningar och har dörigenom möjlighet att 
påverka verksamhetens inriktning. 

lngbevakning genom 
Sverige• Tekniska AHacheer 
BFR bevakar kontinuerligt byggsaktorns 
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utveckling i allmönhet och bygg-FoU i 
synnerhet i sex länder genom samarbe
te rned Stiftelsen Sveriges Teknisk-veten
skapliga Afloclliwerksamhel {STATT). 
Byggbevakare finns stationerode i USA, 
Japan, Tyskland, Frankrike, Storbriton
nien och Italien . Della samarbete bidrar 
positivt såväl ti ll BFR:s som till byggsek
torns omvörldsorientering. Det har 
också varit en viktig plattform för BFR:s 
strövon att i ökad utsträckning inrikta 
samfinansieringsovtal med byggsektorns 
aktörer mot EU:s och andra internatio
nella FoU-program. 

Under 1 999 publicerades etl antal 
ullondsrapporter med BFR som hel- eller 
delfinansiär. Ett antal aeminarier där 
utiondsrapporterna presenterats har 
också hållils under året. Som exempel 
kon nämnas rapporten The Cily of To
morrow and Cul/ural Heriloge som 
utgjorde ett inslag vid BFR:s årliga 
högskoledogo1 vid de tekniska hög· 
skolorna. 

8FR anordnade också i samarbete 
med STAIT en byggallachedog pö 
remallT i cJ,m fromtido stoden - teknile 
fOr människor eller /värt om. Huvud
frågesrolln ingen var hur dageM sam
holie kan dfro maximal n~ av IT re
volurionens fördelar och vilka värden 
.som kan ge förlorade. 

Den 1:\FR-stödda Forskning som riktar 
sig mo• lredje världen är i huvudsak 
koncenrrerad lilllnsUiulionen för boende 
och bostadsu/veckling (f d Lunds Cenlsr 
for Habila/ Studies, LCHS). Samarbetet 
hor under året även erbjudit möjligheter 
till FoU-stöd till Baltikum och östra 
Europa. 



Information och dokumentation 

lnforll\olion och implementering blir en 
alllmer strategisk fråga i forsknings· och 
ulvecklingsprocessen. De forskningsre
sultat som varken blir kända eller kom
mer till användning har mycket lire 
värde. Bland de yrkesverksamma inom 
planerings-, byg9- och Fastighetssektorn 
SClKna5 emellerrid en lradition av att 

BFR slco i kommunikation med aletörerna i den 
byggda miljön bidra till att forskningsbaserad 

kunskap kommer till användning och nytta .samt 
hålla forskningsresultaten tillgängliga för alla. 

fölia med forskningen och utvecklingen 
inom det egna området. Detta ställer 
stora krav på BFR:s informationsverk
somhet all ta fram rött produkt, till rött 
målgrupp, i rött lid, på rött säll och till 
rölt pris. Om FoU·resultaten skall kunna 
komma ti ll a llmön användning och nytta 
är detta emellertid helt nödvändigt. 

Prioriteringarna Inom informations· 
programmet tar sin utgångspunkt i 
marknodens behov av kunskaper. BFR 
informerar brell om pågående forskning 
och nya FoU-resuhol. Aktuella FoU-pro
grom och -resultat hålls lött tillgängliga. 
Men den viktigaste uppgiften ör all 
förse de yrkesverksamma i branschen i 
vid rnening med de kunskaper de behö
ver i sin dagliga verksomhet för att före
bygge• och lösa aktuella problem. 

Kraftsamlingar 
All kommunikaHonsforskning visor på 
alt information får böltre genomslag om 
den framförs samtidigt via olika kana
ler. BFR hor dörför böriat kraftsamla 
kring några få aktuella ämnesområden 
varia år. De ulvelda ämnesområdena 
ligger dels centralt inom BFR:s FoU-prio
rileringor, dels anknyter de ofta till 
externa aktiviteter som kon förväntas 
skapa en viM uppmärksamhet kring 
ämnesområdena i&åiJO och därmed 
bidra till all skapa efterfrågan på FalJ
baserad kunskap. 

Kraftsamlingarna innebär givetvis 
inte all all annan verksamhet ligger 
nare. Parallellt med kraftsamlingarna 
genomförs ett anlal produktioner och 
mindre omfattande aktiviteter inom 
andi"Q områden . Det finns också utrym
me för snobba insatser inom områden 
som aktualiseras i den allmänna debet
len och där BFR kan visa på FolJ.resul
lat. 
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Aktuella kraftsamlingsområden under 
l 998 har varit: 
• Den uthålliga staden 
• Il- informationsteknik 
• Bygga om Sverige för bärkraf+ 
• Inomhusmiljö 

Publikationer och tidskrifter 
Tidskriften ByggForskning håller hög 
kvalitet såvältill innehåll som utform
ning. ndskriftens ambition är att •pegla 
hala bredden i BFR:s FoU.....erbamhet. 
Antalet befalande prenumeranter ho1 
under den senaste tre-årsperioden vorir 
ganska konslanf kring strax under 
2 000. ndskriften löses dock av många 
fler. 

Den engelskspråkiga tidskriften 
Swedish Building Research bygger på 
den svenska, men gör ett urval som är 
anpassat till en internationell publik. 
Swedish Building Research hor för när
varande ca 1600 grolisprenumeranter i 
över 1 00 länder. BFR hor i ökande 
ulstrackning lagt ut material ur tidskrif
len på webbplatsen på Internet. Oelfa 
genererar varje vecka elt antal nya p ... 
numeranter. Den planerade övergången 
till en webbtidning har po grund av 
osakerheren om BFR:$ framtid inte kun
nat genomföras under år 1999 utan 
skjutits till år 2000. 

BFR:s försleg gav ut 12 H~ar under 
1999. Produkfionema somfinansieras i 
ökande utsträckning. Försäliningen ov 
födagsprodukter gav år 1999 en intäkt 
på omkring l, 9 miljoner kronor, en 
liten minskning jämfört med år 1998 
(ca 2,3 milioner kronor) men en ökning 
jämför! med år 1997 (cirka 1.4 miljo
ner kronor). Minskningen beror på att 
ontalet utgivna titlar vari! betydligt min· 
dre än tidigare år. Egenförsölining via 
nötbokhandeln och försölining ov för
handsupplagor hor trots detta ökol 
någol. M arknoden för böckerna Öl 
dock förhållondevis liten, något som 
gör det svårt otl uppnå full kostnads· 
täckning. 

Natplats på Internet 
På SFR:s webbplafs finn' idag allmön 
information på svenska och engelska 
om BfR och BFR:s Fol.J.progrom, referat 
av pligående proiekt sam l Byg_glogaf
kunskop5cenfrum för byggd miljö, BFR:s 
tidskrifter, en bokhandel med aktuell Ii~ 
terolur, pressmeddelanden, kalendarium 



med aktuella seminarier och konferen
ser, länkar till byggresurser i hela värl
den mm. 

En uppföljning av antalet besökare i 
december 1999 visode l genomsnitt 
omkring 185 besökare per dygn, BFR:s 
egna besökare borträknade - all jämfö
ras med omkring l 20 vid motsvoronde 
tidpunkt 1998. M erporlen ör liksom tidi· 
gore år svenska, men ca 20 procent ör 
utländska besök med USA, Finland och 
UK i lopp. Glädjande nog är 30 pro
cent flergångsbesökore. Mellan 15 och 
20 litteraturbeställningar samt enstaka 
frågor och kommentorer kommer via 
nätplalsen varje vecka. 

Seminarier och kanferen1er 
Undor 1999 arrangerade BFR ett stort 
antal seminarier och konferenser. 
Merparlen vor vålbesökta och har i det 
normaste täckt sina rörliga kostnader. 

Dokumentation 
BFR har galt Byggdok i up~drag alt via 
bibliotek och databaser tiaila inForma
tion om pågoende FoU-projekt och FoU
resultot ti llgänglig. Genom att teckna 
abonnemang med Byggdok kon mon, 
via teinet eller Internet, få tillgong till 
datobasen Faslighet-Bygg-Mil jö med 
referat av såväl pågående FoU-projekt 
som FoU-resultat. Den fullständiga for
skarropporten kon därefter om så 
önskas beställas från Byggdok. Under 
1999 hor datobossystemet vidareut
vecklats för all kunna leverera fulltextdo
kument on-line. 

Under 1999 hor drygt 1 000 rappor
ter och velenskopliga artiklar från BFR
stödd FoU refererc;~ts och lagt in i dato
baserna, cirka 75 procent av dessa hor 
dessutom, så långt möjligt under som
monhållna temata, publicerats i tidskrif
ten Byggforskning. På BFR:s webbplats 
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finns beskrivningar av pågående BFR
projekt u11agda. 

1111 ..a.l Air pftolilwl.,...ma 
har BR. haft en markna .. 
ana~JS8rupp -..a..- cm 
Vlldcr- Arnell, Sweco 
Lars Barggrund, Banverbt 
Jan Bröc:hner, CTH 
Karin Engvall, USIC, 

Stockholm• kommun 
Gunnar Ericsson, MQimö stad 
tc.Jslfn Kamekull, BFAI 
Solveig lcnen, 

Fastighetsägareförbundet 
Anders N ilsson, Bengt Dahlgren AB 
Louise Nyström, Stodsmiliörådet 
Ingemar Samuelson, SP 



Administration, ekonomi 
och kontorsservice 

BFR.:s administrativa verksamhet omfattar planering, initiering 
och samordning av foU·insatser, experiment&y1J9ande, internationellt 

samarbete och inlormationsinsafser. Handläggning av projelctansölcningar 
och lörhandlingar med andra organisationer om samverkan 

och samfinansiering är en del av det arbetet. 

Uppföljning av beslutode projekt somt 
utvärdering av och information om 
forskn ing och forskningsresultat ingar 
också. Och a ll t detta sko göras kost
nodseffektivt och ändamålsenligt. 

Praiektachinistration 
Under 1999 har BFR fortsalt alt utveck
la och effektivisera sin projektadmini
stration med hjölp av det interna pro
jektdotobossystemet, PDS. Ett omfattan
de arbete hor lagts ner på att ytterl iga
re förfina, förenkla och göra PDS mera 
användbart för resultatredovisning och 
uppfölining. 

Under år 1999 registrerade BFR 
475 ansökningar om b idrag till FoU
verksarnhet eller experimentbyggonde. 
Totalt ansökt belopp vor 555,8 mil joner 
kronor. Jämfört med föregående år har 
både antalet ansökningar och det lotalt 
sökta belofpel ökat. Beviljningsgraden 
uppgick til 36 procent av totalt ansökt 
belopp alf jämföras med 42 procent år 
1998. Till detta ska läggas samfinansie
ringsmedel som för 1999 molsvarode 

117,0 miljoner kronor. Minskningen av 
sitlisanslaget med 50 mllioner kronor 
har alltså fört med sig en minskning av 
samfinansieringen med 35 miljoner 
kronor. 

Personaloch 
personaii.IIVeckling 
1999 hade BFR 39 personer aMflillda. 
Till datftl ska läggas 2,5 personer med 
tillsvidare anställningar finansierade 
inom ramen för projektet Byggtorget
kunskaJ»eenfrum för i:Jyggd miljö. För 
perioden 1991 /92 rill 1999 har an
tafet anställda minskat från ca 80 till 
nuvarande 39 personer. 

BFR:s organisation 
BFR leds av en generoldireklör och en 
styrelse utsedd av regeringen. BFR:s 
kansli är organiserat i fyra enheter och 
ett planeringssekmtarial direkr under 
generaldirektören. ~FR:s vetenskapliga 
nämnd är direkt under5tälld styrelsen. 

STYRELSE 

· GENERAL-' , 
DIREKTÖR 

. ·" .... ' . 
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BFR:s styrel&e 
Olof Hulthen, ordförande 
Bertil PeHersson, BFR, vice ordförande 
CharloHe Axelsson, Svenska Bost&Jer 
Ingvar Börfemark, 
Byggsta ndordiseringen 
Olle Ehrlen, NCC Stockholm 
Gunvor Foruell, pers repr ST 
Ulrika Francke, SBC 
Lars Olof Pettersson, Svenska 
Byggnadsarbetarförbundet 
Conny Rolen, pers repr SACO 
Mia Thorpe, HSB 
lnes Uusman, Boverket 

BFR.s vetenskapliga nlimncl 
Anis Nuder, docent, ordförande 
Birgit Cold, proFessor, Trondheim 

tekniska universilet 
Klas Coderwall, professor, KTH 
Aant Elzinga, professor, 

Göteborgs universitet 
Jon Sigurdson, professor, 
Handelshögskolon i Slackholm 
Hans West! i ng, Tekn Dr, Promandat AB 

. Planerings-
. :5ekretariat · 



statsansfag till BFR. 1995/96 avser JS månader, 
r 996 är beräknat på helårsbas is. 

350r--------------------------

3001------------~ 

fln. .. llnlngakaotnocler 

;ih ln•rwffor•knlng 
o • .,.......lmlnll 

11019191/112-ft/MVII/9595196 1996 1997 19ft 11199 

Beviliade BRF-medel för olika ansfagsmottagare. 
J 995/96 avser r 8 månader, J 996 är beräknat på 
helårsbasis. De angivna beloppen avser J 999. 

350 .----------------------------

100 Övriga D.S mOl. kr • 

• Sllllt oxh kammun 1,8 mlll. kr. 
50 Enskilda Ii....,. 23,6 mil~ kr. 

~ ParakniiiiJOIIutllut 19,8 mlq. kr 
O • UniYetll"" och hlitpkalor 

90/91 91/92 92193 921M M/95 951'6 1996 1997 1- \999 82.8 miQ kr. 
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Kompletterande finansiering av &FR-stöd
da proiekt. 1995/96 avser 18 månader, 
r 996 är beräknat på helårsbasis. 

350r-------------------------

300 ~------------------------

250~-------------------------

200 ~-----------

100 

50 

Fördelning av &FR-medel J 999 till uni
versitet och högskalor i miljoner kronor. 

Lontbrub
univer-.itet 1,1 

Lulel talm. 
univen:ltet 2,4 

Stotkholrm: 
unfvenhet 8,9 

LJIIII,a 



Byggtorget 
kunskapscentrum för byggd miliö 

Byggtorget slca fungera som en inspirerande 
mötesplats för diskussion, information och lc.un

slc.apsspridning för aletörerna i den byggda miljön. 
Byggtorgel är ett kunskapscenlrum för 
byggd miljö, som BFR startade höslen 
1995. Det drivs som ett utvec::klingspto· 
jekt i en nära samarbete mellan BFR, 
Byggdok, Byggsrandardiseringen, BST, 
och IT-6tandardiseringen, ITS, samt Tr~ 
forsk. Samveri<an har även skeH med 
Hondikoppinslitutet, Soverkel och Bygg
tjö nstkoncern en. 

Målet ör att Byggtorgal sko fungera 
som ett kunskapscentrum · en inspireran
de mötesplats För diskussion, informa
tion och kunskapsspridning. Byggtorget 
ör både en Fysisk mötesplats och en !T
plattform på Internet. Forskare och prak
tiker sko via Byggtorget kunna hollo sig 
O jour med vad $Om händer i plane· 
ring$-, bygg· och fasnghetnektorn, 
såväl i Sverige som internafionellf. 

Projektet har efter en försto treårspe
riod utvärderats. Uppföljningar visade 
att de uppsatta målen var på god väg 
att förverkligas. Forskare och praktiker i 
byggsektorn i vid mening verkar all 
uppskotta Byggtarget sam en lnspireran· 
de mötesplats dör olika aktörer erbjuds 
olt agera och somve.rka. 

Utvärderingen visade också på alt 
lokalema behövde förändras, Aero sma 

sammanträdesrum För gru~parbeten i 
samband med kurser efterfrågades. 
Ombyggnaden utfördes under samma· 
ren 1999 och i september kunde de 
nya lokalerna tas i bruk. Utrustningen 
kompletterades ock,O med en videokon
ferensanlägg n i ng. 

Byggforgels konferenslokaler har 
främst ufn_yltjats av BFR, BST, Byggdok 
och ITS. Aven andra förebg och orga
nisationer har kunnat hyra lokalerna. 
Under varen 1999 ordnades som ett 
led i marknadsföringen av lokalerna rre 
myc::ket välbesökta frukostmålen för 
.,konferensbokare*. Cirka 250 gaster 
besökre dessa möfen. För att ytterligare 
marknadsföra anläggningen hölls efter 
ombyggnaden en invigningsfest där 
faciliteterna visades för ränkbara kun
der. Under hösten har BFR noterat en 
ökad uthyrning av lokalerna. Blond 
annat har anftrlel kurser med behov av 
grupprum ökat markan!. 

Seminarier, konferenser, hearings 
och förelå$ningar har avlöst varanCira 
på Byggtorget och givit många tillfällen 
till erfarenhetsåterföring oc::h dialog 
kring idoor och visioner. Mer än 400 
möten av olika slag har ägt rum på 
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Byggtorget under året. Arrangemangen 
har vari! välbesökta och uppskattade av 
både forskare och branschfolk. 

Fråga Svor är en hanvisningsiour 
som dri'IS i samarbete mellan BFR, 
~yggdok och Byggslandardiseringen. 
Aven Soverkel oc~ Handikoppinslitutet 
har medverkat. Hil har företag, kommu
ner, forskare och intresserad allmänhet 
kunnat vända sig. Under året har cirka 
l l 00 frågor via telefon, Fax, e-post 
eller personligt besök besvarats och 
registrerats. Ytterligare nöston lika 
många enkla frågor har besvarats. En 
s. k. FAQ databas med generella, ofta 
förekommande fr?sgor med svar har 
under året utvecldal$ oc:h logis ut på 
webben lhHp:/ /fsvår.byggtorget.$e) . 

Elt läsbibliotek med ett rikhaltigt sorli
ment av facktidskrifter (230 stycken! 
oc::h akruell bygglllteratur har drivits i 
samarbete med Byggdok. Aktuella 
bötkar (ån BFR och Svensk Byggtjänst 
förlag har Funnits tilll'örsäljning. l biblio
teket har besökarna också tillgång till 
det virtuella Byggtorgel och dess ~än
sfer. Kunnig personal hjälper lill alt söka 
i databaser oc::h att hitta bra litterorur. 
Bland besökarna finns många studenter 
som uppskattar den kvalificerade per· 
sonliga .servicen som det inte finns mot· 
svanghet Hll på universitets och hQg
skolebi bl ioteken. 

·. 



Anslagsredovisning 
Belopp Iller Tillgångliga 

medal Utgifter Salclo 

AlMlag utgifbomracle Il, A 6 ralllelllllag 
Byggfor,kningsr6det: Förvalmingsk05frlader 23 982 -23 976 6 

Anslag utgifhomr6 .. 18, A 7 rama.WC. .,....lmlftg 
A 7: l Byggforskning 75 841 ~8178 7663 
A 7:2 Byggkosmadsdelegationen, Jeknikupphandllng m.m. 6 099 -4387 1 712 
A 7:3 Basanslag för KTHs institutioo för byggd miljö i Gc!vle u 000 -14000 o 
SummG utgiftsomn\cle 11, A 7 95940 -86565 9375 

Analag utgifbområcle 18, E l l"fffffffMiag 
Sl&l III lokala irwe51aringlprogram 
E 1 :4 Byggfonkning för höllbor utveckling 50000 -35 601 14 399 

Anslag utgifbområde 21, B 4 ramanslag 
Energiforskning 
S 4:5 Bebyggelse 26605 -22 145 4 460 

Summa totalt 196 527 -161217 28240 
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Resultaträkning 
BeiDpp{tkr) 

ViRKSAMHiiTENS INTÄKTIR 

Intäkter av anslag 
lnläk.ler av avgifter och andra ert.öHningar 
lnteik.ler av bidrag 
Finansiella intäkter 

Summa Intillder 

'VEAKS.AMHEIENS KostNADER 

Kostnader för personal 
Kostnader för lakaler 
Övriga driftkostnader 
finansiella kostnader 
Avskrivningar och nedskrivningar 

Summa kostnader 

YERKSAMHErSUIFAU. 

IRANSIIEREIING.AR 

Medel som erhållits från stotsbudgeten för Snansiering av bidrag 
~del som erhOIIIts Från myndigheter Far finansiering av bidrag 
Ovriga erhållna medel för Gnansiering av bidrag 
Lämnade bidrag 

S..ldo 

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 
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1999 

34066 
2 086 
4 348 

174 

40674 

-20 546 
-3 886 

- 15 765 
-98 

-941 
• 41 235 

-561 

134 193 
1 576 
2693 

- 138 463 

o 

-561 

1998 

34120 
3 232 
5 384 

227 

42963 

- 19 333 
-3 233 

- 16 162 
-229 

-2 253 

• 41 211 

1752 

162 626 
3 523 
4 199 

- 170 348 
o 

, 752 



Balansräkning 
Belopp(tfcr) 

nu.GÄNGAR 
Immateriella anlöggningstillgångar 
Bolanserad~t utgifter för forskning och utveckling 

Mate rie lla anläggninsptilltaå'ngar 
Förbättringsutgifter på annans Fastighef 
Maskiner, inventarier, insrallationer m.m. 
Su mma ma te rie lla a nläggningstillgånga r 

Varulager m.m. 
Varulager och fömid 

Ponlrill8ar 
Kundfordringar 
tordringar hO$ andra myndigheter 
Ovriga fordringar 

PeriCMiavgiln.ningspoater 
förutbaJolda kostnader 

Awaknlng ntlld alall'i'erket 

Kaasa och bank 
Behållning röntekonto i Riksgäldskontoret 
Kassa, postgiro och bank 
Summa kaua och bank 

SUMMA nu.cåNGAR 

KAPirAL OCH SKULDER 
M}mdighet•kapital 
Balanserad kapitalförändring 
Kapitalförändring enligt resultaträkning 
Summa myndighetskapital 

Skulder m.m. 
llln i RiksAäldskonroret 
Skulder tiiT andra myndighelar 
Leverantörsskulder 
ÖVriga skulder 
Summa skulder m.m. 

Periodavgränsning•po•ter 
UP.plupna kostnader 
Oförbrukode bidrag 

Summa pertodavgränsinl•poater 

SUMMA KAPITAL OCH SKUlDER 
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1999 

221 

200 
l 5 15 

1 715 

4 152 

l 158 
1 131 

35 
2324 

894 

2.46 ... 

3 444 
19 

3463 

1998 

88 

l 936 
1936 

4549 

1 471 
l 119 

26 
2616 

761 

6 328 

1 125 
489 

1 615 

15 233 17192 -------

2 349 596 
. 561 1 752 

1 787 2349 

l 696 1 562 
2 523 2 859 

802 l 192 
4 881 6 121 
9903 11735 

2 495 2 21 7 
l 047 l 592 

3 542 3809 

15 233 17892 




