
Denna guide tillkom, pga att det kan försvåra att hitta de nytillkomna ca 2.500 skannade BFR rapporterna 
1970-1994 i Libris, då det krävs en NY post i Libris enligt bibliotekens regler för digitaliserat material  
__________ 
 

Sök 2 600 BFR rapporter som nu har skannats och är fritt tillgängliga i PDF. 
en guide till att söka i LIBRIS, med både tips och trix och massa länkar …   
 
Under 2016 digitaliserades drygt 2.500 st rapporter från dåvarande BFR, Byggforskningsrådet, på 
uppdrag av Lunds Tekniska Högskola. Digitaliseringen utfördes av Göteborgs universitetsbibliotek 
och finns arkiverade här via GUPEA  e-arkiv – https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/38763.  
 
Även de 142 skannade rapporterna i olika serier och utgivningsår mellan 1944 och 1998, i tidigare 
projektet ”Arvet efter Byggforskningsrådet 1942-2000” som utfördes 2012/2013 finns nu arkiverade i 
GUPEA E-arkiv för att säkra den framtida tillgången. De var däremot länkade via tryckta posten. 
T ex sök i Libris fritext: BFR19* och därefter via högra spalten välj : Åtkomst fritt online: 142. 
 
Exempel hämtade ur Libris med länkar  
 
Enstaka rapporter som söks fram i Libris och inte ser ut som den finns digitalt.  Observera 
högerspalten under texten: Sök vidare, för att bl a se om det finns en Digitaliserad version. 
 
Denna skärmdump visar en rapport som finns på 17 bibliotek i landet. Att den också är tillgänglig i 
PDF, syns INTE i de lokala katalogerna förutom via Göteborgs UB hitintills (snart äv. Lund, Luleå etc) 
Se länk till den digitala posten: http://libris.kb.se/bib/19767570  
 

 

http://www.kb.se/katalogisering/Katalogisering/elektroniska-dokument/Digitaliseringar/
https://renoveringsinfo.se/forskning/arvet-efter-bfr-skanning-av-r-serien/25
https://renoveringsinfo.se/forskning/arvet-efter-bfr-skanning-av-r-serien/25
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/38763
http://www.byggnadsmaterial.lth.se/kontakt/helena-klein/projektet-arvet-efter-bfr/
http://libris.kb.se/bib/19767570
http://libris.kb.se/bib/7418654


 
Om man vill se alla BFR rapporter som digitaliserats i Libris är det lite mer komplext då det inte finns 
en samlad sökterm att få fram en lista, men de rapporter som skannades 2016 var utgivna 1970-1994 
och ingick i 3 olika R-serier, med lite olika namn, därför enklast söka på seriernas ISSN. 
 
Rapport / Byggforskningen (1961-1979) - ISSN: 0346-5616 http://libris.kb.se/bib/3680143 
Rapport / Byggforskningsrådet (1980-1992) - ISSN 0349-3296 http://libris.kb.se/bib/3686188 
R / Byggforskningsrådet  (1993-1994) – ISSN: 1103-6346 http://libris.kb.se/bib/4112295 
 
 DB:digi (1103-6346 OR 0349-3296 OR 0346-5616) = 2.558 rapporter  (endast R-serierna) 

 
 

 
 
 
Här nedan följer en del tips och trix för att söka bland Byggforskningens publ. 
 
Alla posterna utgivna av Byggforskningsrådet (eg. Statens råd för byggnadsforskning 1960-2000), inkl 
företrädarna Statens kommitté resp. Statens nämnd för byggnadsforskning (1942-1960) kan enkelt 
sökas fram på grund av att alla ca 4.500 poster förseddes med en ”osynlig söksträng i 852x-fältet i 
katalogposten”,  t ex BFRårtal (utan mellanslag).   
 
Det innebär att man t ex kan söka på i Libris fritextsök: bfr1994 eller bfr198* (=80-talet) osv och lägg 
till valfritt sökord (t ex energi*, ombyggnad*, renovering*, fukt* eller ort, stad (OBS! även 
sammanfattningar är sökbara via fritextfältet), sen bara klicka sig vidare via högermenyn, t ex se 
vilken författare, om det är en avhandling, på vilka bibliotek, osv.  
 
BFR-samling används med fördel för att söka på allt utgivet av BFR 1944-2000.  
T ex prova: bfr-samling (malmö OR lund)  = 142 st (sökningen även i sammanfattningarna). 
 
 Se följande skärmdumpar som också är länkade direkt till LIBRIS 

http://libris.kb.se/bib/3680143
http://libris.kb.se/bib/3686188
http://libris.kb.se/bib/4112295
http://libris.kb.se/hitlist?q=DB%3Adigi+%281103-6346+OR+0349-3296+OR+0346-5616%29&r=&f=simp&t=v&s=rc&g=&m=50
http://libris.kb.se/hitlist?q=BFR-samling+%28Lund+OR+Malm%C3%B6%29&r=&f=simp&t=v&s=c&g=&m=50
http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=DB:digi+(1103-6346+OR+0349-3296+OR+0346-5616)&f=simp&spell=true&hist=true&p=1


 

http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=BFR-samling&f=simp&spell=true&hist=true&p=1
http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=BFR-samling+(Malm%c3%b6+OR+Lund)&f=simp&spell=true&hist=true&p=1


SIB, Statens Institut för Byggnadsforskning (eget institut 1974-1993). 
Dessutom kan man söka på samma sätt även alla utgivna rapporter av dåvarande SIB, Statens Institut 
för Byggnadsforskning, t ex prova med SIB-samling, eller årtal, t ex SIB1978, resp SIB199* osv. samt  
SIB-serier. Länk till Libris: http://libris.kb.se/hitlist?q=sib-samling&r=&f=simp&t=v&s=a&g=&m=50 
 
Angående ämnessökningar då bibliotekskatalogerna oftast inte räcker till 
Ett litet mer tidskrävande sätt är att gå igenom de olika årliga BFR Skriftutgivningarna som alla är 
skannade, men det kan vara värt tiden om man vill söka ämnesvis. I skriftutgivningarna finns också de 
sammanfattningarna som i tidigare projekt infogades i varje Librispost för att utöka posterna med 
mer information och då möjliggöra bättre sökresultat.   
 

 
Öppna en valfri Skriftutgivning och se t ex ämnesindex. 
 

 
 
Vill man söka på allt inom byggande och samhällsplanering och på mer träffande sökord så är 
”BYGGDOK Kunskapsbank: Fastighet Bygg Miljö 1966-2006", ett givet val, men då bör man veta att 
databasen startade först omkring 1975.  Se mer information om databasen här och databasens 
ämnes- och innehållsbeskrivningar.  
 
Denna sida ändrades senast 2017-03-16 av Helena Klein (frågor och synpunkter är alltid välkomna)  
 
 
 

http://libris.kb.se/hitlist?q=sib-samling&r=&f=simp&t=v&s=a&g=&m=50
http://www.byggnadsmaterial.lth.se/kontakt/helena-klein/projektet-arvet-efter-bfr/bfr-skriftutgivningar/
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/43116
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http://biblasso.hh.se/byggdok/sources.lasso?
http://biblasso.hh.se/byggdok/sources.lasso?
http://www.byggnadsmaterial.lth.se/kontakt/helena-klein/
http://www.byggnadsmaterial.lth.se/kontakt/helena-klein/projektet-arvet-efter-bfr/bfr-skriftutgivningar/

