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Abstract 
 
Title: Veingeskolan F - Investigation of the indoor environment and a structural analysis 
 
Method: Complete analysis of structural drawings to determine if the school have been 
constructed correctly. In my teorethical studies of the drawings I must seek out points that may 
have been damaged from moisture, this contains a full survey of the foundation, walls and 
ceiling. To strenghten the data collected from the drawings I must visit the school and do field 
investigations to find out if the school has any problems with the indoor environment. 
 
Analysis: I determined that we had some damages on specific places, these damages was caused 
by leaking roofs, a carpet that was tarnished by strong sunlight in connection with some type of 
glue and also the ventilation that may have been drawing malodorous air from a shaft in the 
foundation. 
 
Conclusion: I was able to see that the decision to demolish the school was quite drastic, if the 
county would have done continuous fixups on the construcion when the employes had 
complained maybe the action to the tear the school down would have been unnecessary. The lack 
of communication between the two parts lead up to the decision to demolish and build a complete 
new school.  
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Sammanfattning 
 
Titel: Veingeskolan F – undersökning av inomhusmiljön samt en konstruktionsmässig 
utvärdering 
 
Författare: Henrik Hansen 
 
Handledare: Margaretha Borgström 
 
Problemformulering: Var skolan korrekt konstruerad samt var beslutet riktigt att riva skolan? 
 
Syfte: Syftet med rapporten är att genom studier och analyser kartlägga huruvida skolan var 
korrekt konstruerad och utförd. Tillsammans med teori och fältundersökningar ska rapporten 
påvisa ifall beslutet var rätt att riva skolan. 
 
Metod: Studier av teori, analys av konstruktionsritningar, samt göra fältundersökningar på plats.  
 
Slutsatser: Det man kunde konstatera var att skolan hade haft problem med fukt och det jag 
tänker främst på är dom skador som uppstått genom att taket läckt. Då jag kontrollerade dessa 
skador så kunde man klart och tydligt se mögel som angripit konstruktionen, men dessa ställen 
var mögel tillväxten ej längre pågående och skadorna var gamla. Jag kunde konstatera att dessa 
skador ej hade kunnat orsaka det mer allmänna problem som upplevdes på hela skolan. Det var 
även delar av skolan där man kunde konstatera att mattan var förstörd, denna hade blivit 
påverkad av starkt solljus i kombination med en viss typ av lim även att fukt kan ha påverkat 
också årens lopp. Denna matta gav ifrån sig en lukt som jag skulle vilja beskriva som starkt 
metallisk och detta har påverkat lukten och klimatet inomhus. Även en brist som jag skulle vilja 
säga är att alla tilluftsventiler i alla klassrum var stängda, detta har resulterat i att ventilationen 
har sugit dålig luft från ventilations kulvert som gick genom C- och D-huset. Att skolan rivs 
beror främst inte på att det har varit stora problem med skolan utan att kommunikationen mellan 
de som arbetat på skolan och kommunen inte har fungerat så bra. Då personalen har klagat på 
inomhusmiljön och att skolan måste underhållas så har kommunen ej gjort några åtgärder, hade 
man haft ett löpande underhåll och de anställda såg att det hände något hade man aldrig behövt 
riva skolan  
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Förord 
 
Föreliggande examensarbete har kommit till som ett sista moment i 
Byggnadsingenjörsprogrammet med inriktning mot konstruktion och projektering. 
Examensarbetet utgör 10 veckors heltidsstudier och kommer att resultera i en 
högskoleingenjörsexamen.  
 
Examensarbetet har till syfte att med hjälp av fältstudier och analyser av ritningar redogöra ifall 
Veingeskolan F är skadad samt ifall det var ett korrekt beslut att riva skolan. Jag har under 
arbetets gång träffat flera personer som med stor öppenhet har talat om skolan och de dåvarande 
förhållanden samt delat med sig av sina kunskaper inom området. Mina besök på skolan har varit 
mycket givande och jag har även där fått mycket hjälp av dem som arbetar där. 
 
Jag vill först rikta ett stort tack till Rolf E Andersson på Sweco FFNS som verkligen visat 
engagemang i mitt arbete samt delat med sig av sina kunskaper om skolan samt av sina 
erfarenheter. Även så vill jag tacka Laholms kommun och Lisette Mortin för de har visat att de 
verkligen vill gå till grunden med problemen för att undvika att detta händer i framtiden, även 
deras öppenhet och vilja att dela med sig av information. 
 
Jag vill även framföra ett stort tack till min handledare Margaretha Borgström, Universitetslektor 
i Byggfysik som under det senaste halvåret med stort engagemang stöttat och hjälpt mig med 
utformning och upplägg. Tack för du har avsatt din tid och givit mig hjälp genom hela detta 
arbete. 
 
Jag vill även passa på att tacka Raoul Rågwall på Fredblad Arkitekter för all hjälp jag fick med 
att tyda ritningarna samt att du avsatte din tid för att hjälpa mig. Även den övriga personalen på 
Fredblad Arkitekter för att ni lät mig sitta på erat kontor och studera dessa ritningar.  
 
Ett stort tack ska även riktas till personalen på Veingeskolan F och speciellt Lennart Nilsson som 
är vaktmästare där, kul att du var intresserad och ville verkligen att detta jobb skulle bli bra. Tack 
för all den tid du la ner och all hjälp som jag fick av dig. 
 
Jag vill även tack min flickvän och hennes bror för all hjälp med att få in bilderna och det rent 
grafiska upplägget. 
 
Stockholm, juli 2007 
 
Henrik Hansen  
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1.  Inledning 

1.1  Bakgrund  
 
Det som kännetecknar 1960- och 70-talet är de stora statliga satsningarna på vad som skulle bli 
vårat nya välfärdssamhälle. Ett Sverige under utveckling och en ofantlig bostadsbrist ledde fram 
till vad som skulle sakna motstycke i historien i svensk bostadspolitik. Det som allt detta 
resulterade i motsvarar idag ca: 25 % av alla tillgängliga bostäder i Sverige. När vi idag beskådar 
dessa verk som byggdes för dryga 40 år sedan så ser vi ett dokument över välfärdssamhällets 
ideal, bostadspolitiska målsättningar och en byggnadsteknisk revolution.1 
Dock så ledde denna revolution som innebar pressade byggtider och missförstånd i hur material 
kunde hanteras även hur det skulle byggas in i våra hus till problem. Dessa problem har idag 
orsakat många människor besvär med allergier och andra hälsoproblem, idag måste vi kunna lösa 
detta för att skapa ett hållbart hus med goda förutsättningar för att klara framtiden. När man 
byggde upp dessa stora komplex av bostäder i förorterna till dom större städerna så var man även 
tvungen att öka utbudet av skolor och daghem, dessa blev oftast dåligt byggda eftersom allting 
gick väldigt hastigt och med bristande kunskap från de ansvariga. Veingeskolan är precis byggd 
under denna tidpunkt och här har personalen börjat klaga över skolans inomhusmiljö, klagomålen 
ledde fram till att man stängde delar av skolan. Laholms kommun beslutade senare att delar av 
skolan ska rivas. Personalen på Veingeskolan har upplevt besvär i ögon och de övre luftvägarna 
under de senaste åren, dessa besvär förvärrades under senvåren 2005 och då beslutade skolans 
skyddsombud att man skulle stänga delar av skolan. I början av höstterminen så stängde man 
ytterligare några skolsalar då personalen även här upplevde stora problem. Här beslutade 
Laholms Tekniska kontor att göra en undersökning av inomhusmiljön för att se ifall det finns 
någon bygg och/eller installationsrelaterad orsak till du upplevda hälsobesvären, detta uppdrag 
fick Rolf E Andersson på Sweco FFNS och det är denna rapport som ligger som grund för mitt 
examensarbete.2 
 
De problem som jag vill undersöka: 

• Är skolan fuktskadad? 
• Kan det finnas mögel och andra fuktrelaterade emissioner? 
• Finns det risk att delar av skolan blivit fuktskadade, om det överhuvudtaget finns någon 

skada? 
• Har det funnits tekniska lösningar och konstruktioner som varit olämpliga i detta fall? 
• Kan materialvalet till skolan ha varit olämpligt? 
• Hur har ventilationen varit utformad, kan den ha varit en orsak till en dåliga inomhus 

miljö? 
• Varför har man beslutat att riva skolan? 

1.2 Syfte 

 
Syftet med denna rapport är att genom studier, fältundersökningar och analyser kartlägga vad 

                                                 
1 Kulturmiljöenheten, Hej bostad om bostadsbyggande i Storstockholm 1961-1975 
2 Rolf E Andersson, Undersökning av inomhusmiljön Veingeskolan F 



 11 

som har varit problemet med Veingeskolan F. Analyserna ska klarlägga ifall skolan har blivit 
påverkad av fukt, skadliga emissioner och ifall man gjort några byggtekniska misstag. Även om 
det har varit ett korrekt beslut att riva skolan. 

1.3 Avgränsningar 
 
Problemet med skolan är att den inte har använts på en längre tidsperiod, därmed har jag inte 
tillgång på aktuell information från de som jobbar där. Ventilationen har varit avstängd och 
värme varit neddragen under en längre tid. Detta resulterar i att det inte finns någon information 
om hur den termiska och akustiska komforten upplevdes, även hur ljusförhållanden var under 
tiden lokalerna användes. Även information om hur lokalerna städades kan ej att kunna 
undersökas.  

1.4 Metod 
 
Arbetet innebär studiebesök på plats och bekanta mig med skolans alla delar. Här ska jag försöka 
vara observant på fukt- och mögelangrepp samt registrera hur det luktar i de olika delarna av 
skolan. Även gäller det att hålla utkik efter synliga fuktfläckar och även missfärgningar på golv, 
väggar och tak. Kondens kan även tyda på fuktproblem, kondens på innerväggar varnar för 
köldbryggor och kondens på fönster kan tyda på en hög luftfuktighet inomhus. 
 
Litteraturstudier skall genomföras för att finna det som anses vara det allra senaste inom fukt och 
sjuka hus, och noggrann analys av rapporten som ligger till underlag för rivningen av skolan. 
Byggnadens konstruktion och olika tekniska installationer studeras i detalj, förekomsten av 
mögel och bakterier, brister i ventilation och värme och även om det finns obehagliga lukter. 
Observera felaktigheter hur konstruktionen har utförts eftersom det var väldigt vanligt att 
byggnaderna som uppfördes vid denna tid blev väldigt slarvigt byggda eller utförda med 
bristande kunskap. Med hjälp av en kalibrerad fuktmätare skall den relativa ånghalten mätas i 
olika delar av konstruktionen, eftersom skadliga materialemissioner och mögeltillväxt kan 
påbörjas vid höga relativa ånghalter. All data och observationer skall leda fram till vad som kan 
ha orsakat att folk har upplevt besvär i skolan. 
 

2. Fukt-Teori  
 
Jordens yta består till 70 % av vatten, vatten avdunstar från världshaven och förs via luften till 
landområdena som nederbörd. Vattnet kan sedan avdunsta från marken eller via avrinning 
komma tillbaks till haven, detta sker regelbundet och kallas vattnets kretslopp vilket är 
nödvändigt för liv ska kunna fortgå på planeten. Vatten kan uppstå i tre olika faser; som is, vatten 
eller gas, dvs. vattenånga. Värmekapaciteten för vatten är oerhört stor, den är upp till 4-5 gånger 
så stor som för en del byggnadsmaterial. Luften innehåller hela tiden vattenånga, ca: 20 gram per 
kubikmeter vid den normala rumstemperaturen.3 
 
Definitionen på den relativa ånghalten definieras som kvoten mellan verklig ånghalt (v) och 

                                                 
3 Carl Erik Hagentoft, (2002) i boken Vandrande fukt, Strålande värme. 
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mättnadsånghalt (Vs) i procent:4  
 
RF= V/Vs*100 
 
Hur den relativa ånghalten påverkar oss och material i våran omgivning, den avgör t.ex. hur 
mycket fukt som kan lagras i olika byggmaterial även hur kvalster och mögel trivs i våran miljö. 
Ifall det är varmt och fuktigt så reagerar vi människor genom att svettas och ifall det är riktigt 
torrt så blir våra slemhinnor irriterade. Den relativa fuktigheten utomhus är som störst på vintern 
och som lägst på sommaren och det är alltid mer fukt inomhus än utomhus. 
 
När varm luft kommer i kontakt med ett kallt fönsterglas så kondenseras vatten på den kalla ytan 
eftersom att den kalla ytan kan hålla mindre fukt än vad den varma luften kan och då måste 
överskottsfukten ta vägen någonstans och det är den vi ser i form av små vattendroppar.5 
 
Alla porösa byggmaterial innehåller alltid en viss mängd vatten, det vatten som har störst 
betydelse i fuktmekaniska samband är det vatten som kan förångas, det vatten som förångas när 
materialet har värmts upp till +105°C. Även begreppet fuktkvot använder man sig av när man 
pratar om fukt i material. ”Fukthalt (w) är hur många kg vatten det finns per m3 av materialet. 
Fuktkvoten (u) är viktförhållandet mellan fuktinnehåll och mängden torrt material.” ur häftet Fukt 
utgiven av byggforskningsrådet.6 
 
Det samband som råder mellan fukthalt och fuktkvot är:7 
 
w= u*ρ 
 
Följande termer som beskriver fukt i material beskrivs nedan: 
 

• Hygroskopiska fukten 
• Kapillärkondensation 
• Adsorption 
• Sorptionskurvan 
• Kapillaritet 

 
Då det finns hög relativ fuktighet som i den omgivande luften, desto mer vatten kan lagras in. 
Fukt som lagrats i materialet på detta vis, genom sin kontakt med fuktig luft, kallas, hygroskopisk 
fukt.8 
Trä är ett mycket hygroskopiskt material och kan lagra ungefär 150 kg/m3 medan tegel bara tar 
upp ungefär 30 kg/m3. De två huvudsakliga processer som styr denna process är adsorption och 
kapillärkondensation. Adsorption verkar som regel vid låga relativa ånghalter och 
kapillärkondensation vid höga relativa ånghalter.9 

                                                 
4 Carl Erik Hagentoft, (2002) i boken Vandrande fukt, Strålande värme. 
5 Carl Erik Hagentoft, (2002) i boken Vandrande fukt, Strålande värme. 
6 Byggforskningsrådet (1992), Fukt, Hus och hälsa  
7 Byggforskningsrådet (1992), Fukt, Hus och hälsa 
8 Carl Erik Hagentoft, (2002) i boken Vandrande fukt, Strålande värme. 
9 Lars Erik Nevander (1994), Bengt Elmarsson, Fukthandbok 
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Kapillärkondensation kan beskrivas när vatten stiger i ett kapillärrör så bildar vattnet en konkav 
menisk och då en vattenmolekyl kommer närmare den specifika ytan så attraheras den starkare än 
då den skulle närma sig en plan vattenyta. Det resultat som uppstår är att vattenmolekyler lättare 
fångas in vid en konkav vattenyta än ifall den skulle ha en plan vattenyta.10 
 
Adsorption är att vätskemolekyler genom van der Waalska krafter binds till materialet. Då 
omgivningen runt materialet har låg relativ ånghalt så kan endast ett fåtal molekylskikt bindas till 
ytorna inne i porerna. Då den relativa fuktigheten ökar kan också flera skikt bindas inne i 
porsystemet, den mängd fukt som kan bindas är relaterat till främst omgivningen men också 
materialets yta. Adsorptionen är oftast av mindre betydelse än kapillärkondensationen.11 
 
Sorptionskurvan kan beskrivas som då man lagrar ett torrt material i en omgivning med konstant 
temperatur och relativ fuktighet så efter en tid uppstår en jämvikt mellan omgivningens fukthalt 
och fukthalten i materialet. När man upprepar försöket vid samma temperatur men med 
varierande relativa ånghalter i luften så kan man rita en sorptionskurva över jämviktstillstånden.12 
 
Kapillaritet förknippas främst med upptagning av fritt vatten. Detta gäller byggnadsdelar som är 
direkt utsatt för grundvatten eller slagregn. Det som verkar genom ett samarbete mellan vatten, 
fast material och ytspänningen resulterar i dessa kapillära krafter. Då attraktionskrafterna är 
tillräckligt stora mellan material och vatten så uppstår en så kallad konkav vattenyta.13 
 
Det fuktinnehåll som ett material har bestäms i regel av 3 olika fall:14 
 

1. Fuktupptagning, absorption, upptar vatten från omgivningen 
2. Uttorkning, desorption, avger vatten till omgivningen 
3. Fuktjämnvikt, upptar och avger lika mycket vatten per tidsenhet 

 

2.1 Fukttransport i material 
 
Ånga transporteras i ångfas på tre olika sätt:15 
 

• Diffusion 
• Fuktkonvektion 
• Kapillärsugning. 

 
Diffusion innebär förenklat att vattenmolekylerna rör sig från hög koncentration till lägre 
koncentration. Denna process att hela tiden vilja jämna ut koncentrationsskillnaderna kallas för 
diffusion. Då ånghalten alltid är högre inomhus än utomhus så sker en fukttransport genom 

                                                 
10 Lars Erik Nevander (1994), Bengt Elmarsson, Fukthandbok 
11 Lars Erik Nevander (1994), Bengt Elmarsson, Fukthandbok 
12 Lars Erik Nevander (1994), Bengt Elmarsson, Fukthandbok 
13 Lars Erik Nevander (1994), Bengt Elmarsson, Fukthandbok 
14 Byggforskningsrådet (1992), Fukt, Hus och hälsa 
15 Lars Erik Nevander (1994), Bengt Elmarsson, Fukthandbok 



 14 

klimatskärmen. Även byggfukt i material torkar ut på samma sätt genom diffusion, då vandrar 
fukten från materialets inre till ytan och sen till den omgivande luften.16 
 
Fuktkonvektion innebär att vattenånga transporteras med luft. Det är främst den okontrollerade 
konvektionen som är intressant, alltså den som sker genom otätheter i klimatskalet. 
Konvektionens drivkraft är lufttrycksskillnader över ett skikt, den är betydligt smartare än 
diffusionen då den hittar otätheter och små hål direkt. Då man pratar om konvektion är det viktigt 
att luftströmmen går från kallt till varmt och inte tvärtom. Eftersom när luftströmmen går från 
kallt till varmt så blir den ånghaltiga luften varmare och därmed så ökas luftens fuktupptagande 
förmåga. Hela processen blir uttorkande.17 
 
Kapillärsugning innebär att när ett torrt material har kontakt med fritt vatten så blir den del som 
har kontakt med vattenytan snabbt vattenmättad. Den differens som uppstår i den fuktmättade 
ytan och en bit in i materialet fungerar som en drivkraft för att få fukttransport in i materialet. Det 
resultat som uppstår är en fuktfront som sakta vandrar in i materialet, och ju längre in fukten 
kommer desto större blir flödesmotståndet.18 
 
Transport i vätskefas kan ske genom dessa drivkrafter:19 
 

1. Tyngdkraft 
2. Vattenövertryck 
3. Vindtryck 
4. Kapillära krafter 

 

2.2 Fuktkällor 
 
Då man ska göra en fuktdimensionering (fuktdimensionering av en byggnad betyder att en 
beräkning görs av vilken fuktbelastning byggnaden kan komma utsättas för) ska man känna till 
de olika fuktkällorna som existerar. En byggnadsdel påverkas oftast av en enda fuktkälla och då 
gäller det att den är skyddad för just den belastningen. För ytterväggar kan det vara slagregn och 
mellanbjälklag kan utsättas för byggfukt osv.20 
 
Det finns i huvudsak fyra olika typer av fukt:21 
 

• Nederbörd 
• Luftfukt (Utomhusfukt och Inomhusfukt) 
• Byggfukt 
• Markfukt 
• Lokala fuktbelastningar 

                                                 
16 Lars Erik Nevander (1994), Bengt Elmarsson, Fukthandbok 
17 Carl Erik Hagentoft, (2002) i boken Vandrande fukt, Strålande värme. 
18 Kenneth Sandin (1997), Introduktion till Fuktmekaniken. 
19 Lars Erik Nevander (1994), Bengt Elmarsson, Fukthandbok 
20 Kenneth Sandin (1997), Introduktion till Fuktmekaniken. 
21 Kenneth Sandin (1997), Introduktion till Fuktmekaniken. 
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Nederbörden i Sverige är ca: 500 – 800 mm per år och detta belastar ju främst den yttre 
klimatskärmen. Det som är av stort intresse är slagregnet, alltså det regn som genom inverkan av 
vinden faller snett och träffar de vertikala ytorna på husen. Hur mycket slagregn som kommer 
beror främst på geografisk placering och väderstreck. Nederbörd i form av snö belastar också den 
yttre klimatskärmen och då främst taket, snö kan även tränga in genom otätheter i 
klimatskärmen.22 
 
Den utomhusfukt som finns varierar från 1,5 – 4 g/m3 på vintern till 7 – 11 g/m3 på sommaren. 
Den relativa fukthalten är 80 – 90 % på vintern till 35 – 40 % på sommaren.23 
 
Det som bestämmer inomhusånghalten är:24 
 

1. Utomhusånghalten 
2. Fuktproduktionen inomhus 
3. Ventilationens storlek 

 
Fuktproduktionen inomhus bestäms av:25 
 

1. Avdunstning från människor, djur och växter 
2. Disk, tvätt, bad och matlagning 
3. Befuktning 

 
En människa producerar ca: 40 – 50 g vatten per timma inomhus och då man aktiverar sig kan 
denna siffra 10-dubblas. Även så har man dusch och bevattning som ger stora fukttillskott.26 
 
Med byggfukt menas att stora mängder vatten lagrats i materialet vid byggtillfället, t ex vid 
betonggjutning, murning och putsning. Många material innehåller stora mängder fukt när de 
levereras och måste därmed torkas ut innan de kan användas. Material som ligger ute är utsatta 
för nederbörd av olika slag detta gör att de samlar på sig fukt. Den skillnad i fuktmängd och den 
fuktmängd som existerar i materialet direkt efter byggnaden är färdig kallas för byggfukt och ska 
torkas ut.27 Detta kommer att behandlas i kapitel 4.1, där kan man se hur skador har framträtt. 
 
Med markfukt avses all fukt som kommer från marken, det kan vara direkt vatten eller ånga. 
De byggnadsdelar som är i direkt kontakt med grundvattenytan utsätts för ett direkt vattentryck. 
Även byggnadsdelar ovan grundvattenytan kan utsättas för fuktskador genom kapillärsugning. 
Även vatten från kraftiga regn och snösmältning kan ge grundvattennivåer långt över de normala 
och utgöra ett hot för min grundkonstruktion. Då en mer genomsläpplig jordart ligger på en 
mindre genomsläpplig så kan det bildas lokala vattenmagasin. Man ska alltid förutsätta att det är 

                                                 
22 Kenneth Sandin (1997), Introduktion till Fuktmekaniken. 
23 Kenneth Sandin (1997), Introduktion till Fuktmekaniken. 
24 Kenneth Sandin (1997), Introduktion till Fuktmekaniken. 
25 Kenneth Sandin (1997), Introduktion till Fuktmekaniken. 
26 Kenneth Sandin (1997), Introduktion till Fuktmekaniken. 
27 Kenneth Sandin (1997), Introduktion till Fuktmekaniken. 
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100 % relativ ånghalt i marken.28 
 
Lokala fuktbelastningar:29 
 

1. Läckande tak 
2. Läckande hängrännor 
3. Läckande stuprör 
4. Bristfälliga plåtavteckningar 
5. Fel lutning på balkonger 
6. Olämplig fasadutformning 
7. Igensatta dräneringsrör 
8. Läckande vattenledningar 

 
Dessa lokala fuktbelastningar ska elimineras, man ska aldrig dimensionera för dessa. 
 

2.3 Fuktkvotsnivåer 

 
Trä avger fukt till luften men kan också ta upp fukt från luften och då pratar man om fuktkvot, 
det är alltså kvoten av vattnets massa i fuktigt material och massan av det uttorkade materialet.30 
Se rumsbeskrivningen i Kapitel 5 samt rums nr 78C2, 62C4, 78D2 och 62D2. 

                                                 
28 Kenneth Sandin (1997), Introduktion till Fuktmekaniken. 
29 Kenneth Sandin (1997), Introduktion till Fuktmekaniken. 
30 http://www.forestindustries.se/LitiumDokument20/GetDocument.asp?archive=3&directory=748&document=3326 
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Tabell 1: Olika fuktkvoter för torrt trä. 

Möbeltorrt 5-8 %
Rumstorrt 10-15 %
Limningstorrt 14 %
Hyvlingstorrt 15-19 %
Lufttorrt 15-23 %  
 

Tabell 2: Olika fuktkvoter för trä när man tar häns yn till klimatklasser. 

Träfasader i skugga 11-23 %
Trä i konstruktioner klimatklass 2 <14 %
Trä i konstruktioner klimatklass 1 <11 %
Trä i konstruktioner klimatklass 0 <8 %
Trä inomhus med permanent uppvärmning 5-10 %  
Tabell 3: Maximal fuktkvot vid montering av trä. 

Virke vid inbyggnad max 20 %
Brädgolv 8-12 %
Träfönster i Sverige enligt SS 81 81 04 12±2 %  
 

Tabell 4: Riskfaktor för tillväxt av olika mögelsporer. 

Mögel Aktinomyceter Mögelsvamp Brunrötesvamp
Fuktkvot
<15% Liten Risk Liten Risk Liten Risk
15-20 % Måttlig Risk Måttlig Risk Måttlig Risk
>20 Stor Risk Stor Risk Stor Risk  

3. Inomhusmiljö 

 
Mögel behöver ha fyra olika komponenter för tillväxt, om man avlägsnar en av dessa kan ej 
mögel etablera sig. Dessa fyra komponenter är: 
 

• Näring 
• Vatten 
• Temperatur  
• Tid 

 
Näring finner mögelsvampar genom att de lever på dött organiskt material. 
Ute i naturen så är det vanligt att hitta mögelsvamp där växtrester, cellulosa och andra 
lättåtkomliga sockerarter nedbryts. Vad mögelsvampen också behöver är kväve och olika 
mineraler, dessa brukar man kunna finna närvarande överallt. Eftersom trä innehåller cellulosa så 
är det inte överraskande att man hittar mögel på trämaterial som trävirke, plywood och 
träfiberskivor eller andra produkter med cellulosa så som gipsskivor, tapet och papper – även om 
det kan vara mycket stor variation mellan olika material vid samma fuktbelastning. Det har visat 
sig att de flesta byggmaterial utövar god gro grund för mögelsvampar, och i praktiken innebär det 
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att de kan växa på färgytor, plast, fogmassa och isolering.31 
 
Vatten är också en komponent som starkt bidrar till utbrott av mögelsvamp ifall den relativa 
ånghalten ligger över ca: 85 % och temperaturen ligger över 10-15°C. Det visar sig i de flesta fall 
att det ofta förekommit höga fuktvärden i början när skadan uppstår. Viktigaste för att mögel ska 
få etablera sig är att ytan av materialet har en hög fukthalt, där svampsporerna blivit deponerade 
av luftströmmar.32 
Fuktkvoter för risk att mögeltillväxt sker redovisas i Tabell 4.  
 

1. Under 75 % RF. Ingen risk för tillväxt av mögelsvamp 
2. Mellan 75 % och 85 % RF. Liten risk för tillväxt av mögelsvamp. 
3. Mellan 85 % och 95 % RF. Medelstor risk för tillväxt av mögelsvamp, speciellt vid 

exponering längre än 5 – 8 veckor. 
4. Över 95 % RF. Hög risk för tillväxt av mögelsvamp, speciellt efter 2 – 3 veckor. 

 
Temperaturen måste vara gynnsam för att tillväxt ska kunna ske. De flesta mögelsvampar 
behöver minst några plusgrader upp till en optimal temperatur på 25 – 30°C. Då det blir högre 
temperaturer än så, upp emot 40 - 50°C så börjar de flesta svampar att dö. Mögelsvampar kan bli 
uppdelade i olika sorters grupper, där de flesta arter är mesofila och med det menas att de växer 
som bäst i normalt temperaturintervall mellan 20 och 35°C.  Några arter är termofila och då 
betyder det att de är värmeälskande, dessa arter växer bäst i temperaturintervall mellan 40 och 
50°C. De sista arterna finns i andra sidan av skalan, och dessa är psykrofila (köldälskande) 
arterna, de har en optimal tillväxt under 20°C.33 
 
Tiden är helt avgörande då man framställer mögelsvamp under optimala förhållanden, det  är för 
flera arter möjligt att erhålla tillväxt från en svampspor till ny sporproduktion (en livscykel) inom 
ca ett dygn. I vanliga fall tar det oftast längre tid än så, då det kan dröja ett par veckor med rätt 
miljö för att mögel ska etablera sig. Den hastighet för etablering är beroende på den mängd 
svampsporer som finns. Då det finns sporer redan innan, kan man få en tillväxt med en gång 
under förutsättning att rätt näringsinnehåll, temperatur och fuktnivå erhålls. På sommaren när det 
finns fler svampsporer i luften så sker mögeltillväxt fortare än på vintern då det nästan inte finns 
några sporer i luften alls.34 

3.1 Svampgrupper 
 
En annan och sedan länge använd praktisk indelning av de svampgrupper som kan 
förekomma i byggnader är:35 
 

• Blånadssvampar 
• Rötsvampar 
• Mögelrötsvampar (soft rot) 

                                                 
31 Johan Mattson (2004), Mögelsvamp i byggnader. 
32 Johan Mattson (2004), Mögelsvamp i byggnader. 
33 Johan Mattson (2004), Mögelsvamp i byggnader. 
34 Johan Mattson (2004), Mögelsvamp i byggnader. 
35 Rylander, Ragnar. Fogelmark, Birgitta (1998); ”Mögel - en hälsorisk inomhus” 
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• Mögelsvampar 
 

� Blånadssvampar kräver mellan 20 % till 100 % fukt i luften och idealtemperaturen är 
mellan 22°-28°C, men de kan överleva ända ner till 2,5°C och upp till 40°C. 
Organismerna angriper och missfärgar trävirke, som då antingen färgas virket blått, grönt 
eller svart. De är vanligare i furu än i granvirke. Blånadssvampar påverkar inte virkets 
hållfasthet men ger fula missfärgningar och det kan hända att den orsakar soft rot (ytligt 
rötangrepp). För att bekämpa detta organiska komplex kan man minska fuktigheten i 
luften eller behandla med insektsbekämpningsmedel.36 

� Rötsvampar angriper oimpregnerat virke och försämrar virkets hållfasthet. Den optimala 
luftfuktigheten för dessa organismer ligger mellan 40-70 %, men kan överleva även ner 
till 16 % och upp till 80 %. Temperaturen får ej understiga 3°C och ej överstiga 37°C, 
optimal temperaturen ligger mellan 20°-27°C. För att bli av med svampen kan man 
minska fuktigheten i luften eller så kan man använda impregnerat virke som 
försiktighetsåtgärd. 37 

� Mögelrötsvampar kräver hög fukthalt samt att det döda organiska ämnet innehåller 
mycket fibrer. Temperaturen skall vara måttlig, dvs. runt 20°-25°C. De kan förekomma i 
tryckimpregnerat virke i t.ex. växthus och kyltorn. Virket blir illa tilltygat och 
hållfastheten försämras kraftigt. 38 

� Mögelsvampar växer på ytor (t.ex. virke, spån, papper, lim, jute, tyg, mm) där det finns 
näring och lämplig luftfuktighet som skall vara mellan 0°-40°C. Mögelsvamparna är i ett 
tidigt skede av mögelangrepp svåra att upptäcka. Så småningom kan större ytor 
missfärgas och karakteristisk mögellukt uppstår. Man kan bekämpa svampen med ozon, 
fungicider eller helt enkelt sänka luftfuktigheten som är optimal mellan 68-100 % för 
organismerna.39 

3.2 Olika typer av mögelsvampar 
 
Aspergillus – Borstmögel40 
 
Detta är en tropisk släkt men kan vara vanlig vid inomhusskador. De färger den kan ha är svart, 
brunt, gult och grönt. Aspergillus växer bra i relativ ånghalt mellan 80-90 % och vid temperaturer 
mellan 25-30°C. Många av arterna har möjlighet att producera mycotoxiner, när man har skador 
av Aspergillus så kan det vara värt att notera ifall dessa finns i luften eftersom de utvecklas i 
medelhöga fuktvärden och under längre tid. 
 
Aureobasidium41 
 
Detta är en vanligt förekommande mögelsvamp och den hittar man främst på utvändigt exponerat 
trävirke. Den kan även växa inomhus där man har fuktbelastade kyliga ytor. Denna svamp har en 

                                                 
36 Rylander, Ragnar. Fogelmark, Birgitta (1998); ”Mögel - en hälsorisk inomhus” 
37 Rylander, Ragnar. Fogelmark, Birgitta (1998); ”Mögel - en hälsorisk inomhus” 
38 Rylander, Ragnar. Fogelmark, Birgitta (1998); ”Mögel - en hälsorisk inomhus” 
39 Rylander, Ragnar. Fogelmark, Birgitta (1998); ”Mögel - en hälsorisk inomhus” 
40 Johan Mattson (2004), Mögelsvamp i byggnader. 
41 Johan Mattson (2004), Mögelsvamp i byggnader. 
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minimal effekt på inomhus klimatet. 
 
Chaetomium42 
 
Dessa arter är mycket vanliga på gamla växtdelar inomhus, då det har en nedbrytande effekt på 
cellulosafibrerna. Det material som främst angrips är våta spånskivor, trävirke eller papper. En 
karakteristisk doft som kan upplevas som stickande hittar man ofta vid skador av Chaetomium. 
De skador som uppstår börjar som mögelsvampskador men leder oftast till lokala rötskador så 
hur man definierar detta angrepp är något oklart. Chaetomium-arter bildar millimeterstora. 
brunsvarta, håriga kulor som är möjliga att se med ögat. 
 
Cladosporium43 
 
Dessa arter förekommer oftast ute på olika döda växtdelar, under stora delar av året så är det 
denna som dominerar i uteluften. Då man erhåller normal ventilation i en byggnad så deponeras 
det Cladosporium som damm på olika byggnadsdelar utan att det förekommer någon etablering 
eller tillväxt. Tillväxt inomhus kan ses oftast på kondensytor på vindar, sovrum och i kylrum, och 
det man hittar är olika grader av mörk, brunsvart missfärgning. 
 
Penicillium44 
 
Detta är en väldigt stor art och även mycket komplext släkte. När man har skador inomhus av 
mögel så brukar detta släkte vara den som dominerar. Många av arterna inom Penicillium kan 
producera mycotoxiner, det är även mycket viktigt att skilja från byggnadsmaterial som är 
angripet och t ex frukt som är angripet av detta mögel då man kontrollerar inomhusluften efter 
sporer. Samtliga släkten inom Penicillium har en grönaktig färg, och när det har varit ett kraftigt 
utbrott av denna art så kan man få en kraftig grön beläggning på de ytor som är angripna. 
Då denna art har en mycket riklig sporproduktion och då sporerna är små och lätta så är risken för 
spridning till inomhus luften mycket stor. 
 
Stachubotrys45 
 
Denna släkt har mängder av arter, men en av dessa som har varit speciellt i fokus under de 
senaste åren är Stachbotrys Chartarum. Dels på grund av den har en allergen effekt, samt dess 
mycotoxinproduktion även ett möjligt immunförsvararreducerande effekt. Denna art är relativt 
enkel att upptäcka då den har ett svart, pulveraktigt utseende på ytor. Man upptäcker den 
vanligast på gipsskivor men även i andra byggmaterial som tapet, papp, träfiberskivor och 
trävirke. Där man har konstant fuktighet är det vanligt att man hittar denna art, därför vill den 
gärna uppkomma efter vattenläckor. 
 
Trichoderma46 

                                                 
42 Johan Mattson (2004), Mögelsvamp i byggnader. 
43 Johan Mattson (2004), Mögelsvamp i byggnader. 
44 Johan Mattson (2004), Mögelsvamp i byggnader. 
45 Johan Mattson (2004), Mögelsvamp i byggnader. 
46 Johan Mattson (2004), Mögelsvamp i byggnader. 
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Denna art är släkt med de snabbväxande arter som finns utomhus på ruttnande virke.När det är 
rätt förutsättningar för denna art så sker tillväxten oerhört fort, det är väldigt vanligt att denna art 
uppkommer då man har haft vattenskador. Förekomsten av sporer i luften gör att etablering och 
spridning går väldigt fort, inom väldigt få dagar eller några veckor kan man ha omfattande skador 
av denna art. 
 
Ulocladium47 
 
Denna art är känd för att ha en nedbrytande effekt på cellulosafibrer, då man har kondensskador 
tillsammans med dålig luftcirkulation så har denna art goda tillväxtmöjligheter inomhus. 
Påväxten av den brunsvarta mögelsvampen kan bli mycket kraftig och det man ser är hur en 
bomullsaktig svampväv utvecklas. Under dessa förhållanden kan det vara en mycket tydlig 
mögellukt i angränsande områden. 

3.3 Hälsoeffekter av mögelexponering 

 
De hälsoeffekter som kan uppstå hos människan vid exponering är: 
 

• Allergisk alveolit 
• Atopisk överkänslighet 
• Mycotoxiner 
• Endotoxiner och glukaner 

 
Det är en mycket komplicerad process att förklara hur en mögelsvampskada från en skada på 
byggmaterial påverkar människorna i sin omgivning. Detta är på grund av att man har alldeles för 
lite data om de viktigaste faktorerna, man kan ha svårt att veta vad som sprids från skadan är det 
sporer, gaser eller andra ämnen som allergener, mycotoxiner osv. Det kan vara svårt att bedöma 
hur olika människor reagerar på de doser som man utsätts för och hur man utsätts för dem (på 
slemhinnor, luftvägarna, hudkontakt). De faktorer som också har stor betydelse är exponeringstid 
och hur ofta exponeringen sker. Man har sett att det är en överrepresentation av enkla 
luftvägsinfektioner bland personer som bor i byggnader med fuktproblem. Även så är det allmänt 
känt att vissa personer får en allergisk reaktion som tyder på att speciella antikroppar av IgE-typ 
reagerar med bestämda ämnen (allergener) vid boende och vistelse i fuktskadade byggnader, 
vilket framkallar en lokal immunrespons.48 
 
Allergisk alveolit uppstår då man andas in större mängder mögelsvampsporer man kan då få 
influensaliknande reaktioner. Detta är ett tillstånd då man kan få feber, hosta, frysningar, 
andningssvårigheter mm dessa symptom kan uppträda några timmar efter exponering. Dessa 
symptom försvinner efter ca 12-18 timmar. Denna åkomma är vanlig där man har och göra med 
mögelsvampinfekterade material, t ex sågverk och reparation av mögelskadade byggnader.49 
 

                                                 
47 Johan Mattson (2004), Mögelsvamp i byggnader. 
48 Johan Mattson (2004), Mögelsvamp i byggnader. 
49 Johan Mattson (2004), Mögelsvamp i byggnader. 
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Atopisk överkänslighet är när antikroppar reagerar med speciella allergener så uppstår en respons 
av immunförsvaret, detta är en s.k. atopisk omedelbar allergireaktion. Vid en atopisk 
överkänslighet så behövs väldigt liten mängd av allergenet för att en allergireaktion ska uppstå, 
därav kan mögelskadan vara väldigt begränsad och personen i fråga känner av det ändå. Det är 
också möjligt att efter en lång tids exponering, att man utvecklar en atopisk överkänslighet. 
Denna åkomma kan uppstå efter exponering för olika mikroorganismer, både mögelsvamp, 
jästsvamp, bakterier och kvalster.50 
 
Mycotoxiner kan bildas i små mängder av vissa mögelsvamparter. Dessa ämnen är vad vi kallar  
direkt hälsovådliga, vanligast är direkt förgiftning och en del ämnen kan vara cancerogena. 
Det vanligaste problemet med mycotoxiner är att det har lätt att ansamlas i dåligt livsmedel, där 
exponeringen kan bli väldigt stor. Det är en helt annan fråga då man pratar om spridning via 
sporer i luft, då exponeringen blir väsentligt mindre.51 
 
Endotoxiner och glukaner har visats att i lägre doser kan öka effekten av andra allergiska 
reaktioner. Cellväggen hos mögelsvamp innehåller ett polysackarid β-1,3-glukan som kan ha 
motsvarande effekter. Både endotoxin och glukan har kopplats till typiska sjuka-hus-symptom 
som onormal trötthet, torra ögon, hosta med mera. 

3.4 Sjuka hus 
 
I detta kapitel förklaras följande begrepp: 
 

• Sjuka hus sjukan 
• Emissioner och emissionsförloppet 
• Allergi och överkänslighet 

 
Sjuka hus-sjukan kan förklaras som symptom som uppträder när människor vistas i byggnader, 
dessa uppträder hos vissa personer när de vistas i byggnaden och försvinner när de är utanför 
byggnaden. Då säger man att byggnaden är ett sjukt hus och denna sjukdom kallas för 
byggnadsrelaterad sjuklighet, vanliga symptom är:52 
 

1. Allmänsymtom som ”trötthet”, ”tung i huvudet”, ”huvudvärk”, ”illamående/yrsel” eller 
”koncentrationssvårigheter” 

2. Slemhinnesymtom som ”klåda, sveda, irritation i ögonen”, ”irriterad, täppt eller rinnande 
näsa”, ”heshet, halstorrhet” och ”hosta” 

3. Hudsymtom som ”torr hud i ansiktet”, ”hudrodnad i ansiktet”, 
”klåda/stickningar/stramningar/hettande känsla i ansiktet” eller ”torr, kliande, rodnande 
hud på händerna” 

 
De faktorer som påverkar sjuka hus syndromet är många faktorer, en av faktorerna är ämnen som 
avges från dom ingående materialen i byggnaden. Det är även andra faktorer som har stor 
betydelse för hur inomhus miljön upplevs, luftkvaliteten är en faktor, även belysning, akustik och 

                                                 
50 Johan Mattson (2004), Mögelsvamp i byggnader. 
51 Johan Mattson (2004), Mögelsvamp i byggnader. 
52 Socialstyrelsen (1998), Inneboken 
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även de estetiska kvaliteterna har inverkan. Det finns även psykosociala orsaker, som hur 
personer trivs med sina arbetsuppgifter, arbetsorganisation, kultur och ledarskapet på 
arbetsplatsen.53 
 
Vad om oftast kan utpekas är dålig ventilation, fukt och mögelskador även bristande städning och 
kopieringsapparater. Vid sjuka hus-problem är det byggnadens användare som på nått sätt 
drabbas av nedsatt funktionsförmåga. Byggnaden, eller verksamheten i byggnaden är orsaken till 
dessa problem. 54 
 
Emissioner är lättflyktiga ämnen avgår till inneluften från material i byggnaden. Emissioner är ett 
problem som alltid uppstår och därför är deras relation till tiden väldigt viktig.  Man säger att 
emissionerna kan vara avklingande, intermittent återkommande eller tilltagande:55 
 

1. Avklingande emissioner är sådana emissioner som minskar med tiden vanligtvis ämnen 
som avges till inneluften från nya golvmattor, nytt trä, ny färg etc. 

2. Intermittenta emissioner, dessa uppkommer och försvinner för att sen dyka upp på nytt 
detta kan bero på årstider eller väderlek och vad man har för verksamhet 

3. Tilltagande emissioner, hur dessa uppkommer är oftast beroende på en 
nedbrytningsprocess eller kontinuerligt pågående processer 

 
Emissioner kan vara i flytande fas, i fast fas och i gasfas eller ånga, detta påverkar hur dessa 
ämnen kommer i kontakt med människan. De vägar som ämnena har in i människan är: 
inandning av gaser och partiklar och det man sväljer kommer till magen eller genom huden.56 
 
För emissionsförloppet ska ske måste det finnas ett ångtryck i materialet som överstiger 
ångtrycket av samma ämne i omgivande luft. Då ångtrycket ökar med temperaturen så ökar också 
emissionerna även hög fuktighet underlättar också i allmänhet ämnets frigörelse i materialet.57 
 
Emissionerna och avgivningshastigheten påverkas av en lång rad faktorer såsom:58 
 

1. Materialets kemiska sammansättning (ämnets mängd, flyktighet, kemiska och 
fysikaliska bindning till materialet) 

2. Materialets diffusionsegenskaper (struktur, tjocklek, exponerad yta, fukthalt, 
ytskiktets gasgenomsläpplighet, absoptionsförmåga) 

3. Omgivande klimat (temperatur, luftfuktighet) 
4. Ventilationsförhållanden (luftväxling, lufthastighet över ytan) 
5. Ämnets koncentration i den omgivande luften och avgivning från andra material 

 
Allergi och överkänslighet framkallas av en överreaktion i immunsystemet, då kroppen kommer i 
kontakt med ett ämne första gången bildar vissa människor antigener. Dessa gör sedan att det 

                                                 
53 Folke Björk, Carl-Axel Eriksson (2000), Sjuk av att vara inne? 
54 Folke Björk, Carl-Axel Eriksson (2000), Sjuk av att vara inne? 
55 Folke Björk, Carl-Axel Eriksson (2000), Sjuk av att vara inne? 
56 Folke Björk, Carl-Axel Eriksson (2000), Sjuk av att vara inne? 
57 Byggforskningsrådet i Hus och Hälsa kompendium 2. 
58 Byggforskningsrådet i Hus och Hälsa kompendium 2. 
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bildas komplexa strukturer som kallas antikroppar. Då man först får kontakt med ett ämne händer 
ingenting utan kroppen bara bygger upp ett försvar mot det här främmande ämnet, sedan nästa 
gång man utsätts för allergenet då reagerar kroppens försvar häftigt. De reaktioner man kan få är 
astma, allergisk snuva och atopiskt eksem mm. Överkänslighet utlöses av helt andra faktorer, 
som är icke immunologiska reaktioner och det behövs i regel större koncentrationer av ett ämne 
för att starta dessa reaktioner än vad det behövs för allergiska besvär. De besvär som man kan få 
av överkänslighetsreaktioner är andningsbesvär, hosta, astma osv. Oftast är det så att 
immunologiska och icke immunologiska reaktioner samverkar för att utlösa dessa processer i 
kroppen.59 
 

3.5 Beståndsdelar i vanliga byggmaterial 
 
Nedan beskrivs några vanliga byggnadsmaterial och deras innehåll av ämnen som kan påverka 
människan. 
 
Betong 
 
Betongen består av cement, vatten och ballast, cementen innehåller kalksten, gips och lera. Dom 
här oorganiska ämnena ger oftast aldrig några hälsoproblem, dock undantag ifall det finns radon i 
betongen. Oftast kan man hitta små mängder tillsatsmedel i betongen för att förbättra betongens 
egenskaper, i det flytande stadiet eller dess härdande stadie. Dessa tillsatsmedel har oftast låg 
flyktighet eller ingen flyktighet överhuvudtaget.60 
 
Trä 
 
Trä har bevisligen används under väldigt lång tid som byggmaterial, och det har visat sig utmärkt 
som byggmaterial, både inomhus och utomhus. Dock så avger alltid färskt trävirke terpener, och 
en del träslag innehåller hartser vilka är allergena. Till limträkonstruktioner så använder man lim 
baserat på fenolformaldehyd, dock så förekommer ej några emissioner ifall de är rätt utförda. 
Plywood är ett trämaterial som man har tagit flera fanerskikt och limmat de till varandra och 
därmed får man ett väldigt hållbart och starkt material. I Sverige så använder vi fenolhartslim till 
plywooden och detta har mindre benägenhet att avge emissioner i form av formaldehyd än vad 
urea-formaldehydlim har.61 
 
Spånskivor 
 
Spånskivor är en konstruktion som består träspån och lim vilka har pressats under högt tryck 
tillsammans till stora skivor. Spånskivor kan avge emissioner i form av formaldehyd beroende på 
vad man har använt för lim. Dessa spånskivor används oftast som innerbeklädnad på väggar i 
torra utrymmen.62 
 

                                                 
59 Folke Björk, Carl-Axel Eriksson (2000), Sjuk av att vara inne? 
60 Byggforskningsrådet i Hus och Hälsa kompendium 2. 
61 Byggforskningsrådet i Hus och Hälsa kompendium 2. 
62 Byggforskningsrådet i Hus och Hälsa kompendium 2. 
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Mineralull 
 
Mineralull är samlingsnamn för porösa, fibrösa, oorganiska material som är även kända som 
stenull eller glasull. Mineralullen är mest känt för att det används som isolering i ytterväggar med 
sin porösa konsistens och värmeisolerande egenskaper lämpar det sig utmärkt. Mineralull 
behandlas med fenolharts för att binda ihop fibrerna, även med ureaformaldehyd för att ge 
materialet form och stadga. Produkter som har blivit behandlade med ureaformaldehyd kan avge 
formaldehyd, speciellt när man har en fuktig miljö. Dock är oftast emissionerna väldigt låga för 
mineralull.63 
 
PVC-mattor 
 
Då PVC är en styv plast så måste man tillsätta s.k. mjukgörare eftersom mattan måste bli 
behändig att hantera och arbeta med. De problem man har haft med PVC-mattor har att göra med 
att mattorna blivit lagda på allt för fuktiga underlag.64 Då man har en fuktig och alkalisk miljö 
och en PVC-matta läggs så kan lim och mjukgörare brytas ned och bilda flyktiga alkoholer ”(t.ex. 
2-etyl-l-hexanol) med en karakteristisk sötaktig och stickande lukt.” det skriver 
byggforskningsrådet i Hus och Hälsa kompendium 2. 
 
Många vattenburna lim har en sådan effekt på mattorna och förtvålas av alkalisk fukt det resultat 
man kan få är då missfärgningar, blåsor och mattsläpp. Vid användning av lim innehållande 2-
etyl-l-hexanol kan man få symtom som ögon-, näs- och halsirritationer, huvudvärk och utslag. 
Det är inte medicinskt bevisat att denna substans ska ha någon koppling till dessa besvär men det 
är oftast en bra indikator på att problem existerar.  
 
Det är en väldigt vådlig kombination med plastmattor, vattenbaserat lim och betong eftersom då 
mattorna har väldigt stort ångmotstånd så vill inte byggfukt och överskottsfukt i limmet torka ut. 
De vanliga limtyperna klarar ej en relativ fuktighet på 90-95 %. Det är därför viktigt att både 
limtillverkarnas och mattillverkarnas läggningsinstruktioner följs. 65 
 
Linoleummattor 
 
Det linoleummattor består av är linolja, kork, trämjöl och pigment vilket blir en massa som man 
sen kavlar ut på en juteväv. Problemen med linoleummattor kan uppstå när ytskiktet nöts bort och 
vatten tillsammans med alkaliska rengöringsmedel tränger ner i mattan och därmed uppstår en 
elak lukt. Det avges även en del irriterande ämnen som känsliga personer kan känna av t.ex. som 
aldehyder, toulen och butanol. Även trämjölet kan avge terpener som kan för vissa personer vara 
ett problem.66 
 

                                                 
63 Byggforskningsrådet i Hus och Hälsa kompendium 2. 
64 Byggforskningsrådet i Hus och Hälsa kompendium 2. 
65 Byggforskningsrådet i Hus och Hälsa kompendium 2. 
66 Byggforskningsrådet i Hus och Hälsa kompendium 2. 
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3.6 VOC (Volatile Organic Compounds) 
 
VOC är kort för Volatile Organic Compounds, dvs. flyktiga organiska ämnen. Vad som räknas 
till denna gruppen av ämnen är kolväteföreningar med kokpunkt mellan 60 och 350ºC. Man kan 
ofta hitta hundratals olika VOC-ämnen i luften inomhus. VOC-ämnen finns alltid i inomhusluft. 
Vilka ämnen som finns och hur mycket, påverkas bland annat av den luft som cirkulerar i 
byggnaden och hur ventilationen är utformad. Det som medverkar till VOC-ämnen är emissioner 
från byggnadsmaterial, emissioner från inredning, den verksamhet som pågår i byggnader och de 
människor som finns i lokalerna.  
 
Det viktigaste är att vara medveten om att de ämnen som analyseras i luftprover inte direkt kan 
kopplas till hälsopåverkan. Analysresultatet kan däremot med andra undersökningar, användas 
för att påvisa skador som finns i byggnaden. De skador kan eventuellt orsaka besvären som 
upplevs i lokalerna. Resultatet från en VOC-mätning kan visa spår av att ett material eller en 
verksamhet ger bidrag till inomhusluften som man inte förväntar sig för den typen av lokal.67 
 
Exempel på detta är:68 
 

1. Fuktskadade golv kan ge s.k. alkalisk nedbrytning av lim och plastmatta och detta kan 
indikeras genom högre halter av 1-butanol och 2-etyl-1-hexanol. 

2. Bilavgaser tas in i en byggnad från mycket trafikerade vägar i byggnadens närhet. 
Detta kan indikeras genom stora andelar av aromatiska kolväten.  

3. Om en lokal nyligen renoverats kan man uppmäta lösningmedel och andra flyktiga 
komponenter i exempelvis färger och limmer. Nya byggnadsmaterial kan avge 
lösningsmedel upp till ett halvår efter en nybyggnation eller renovering. 

 
Luftanalyser görs för att undersöka inomhusluften och det kan vara:69  
 

1. Riktade mätningar mot konstruktioner kan användas för att undersöka en viss del av 
konstruktionen, t ex golvet, eller för att mäta inne i en konstruktion. 

2. Materialprover kan tas ut för att närmare undersöka ett visst material eller en 
konstruktion. 

3. Luftanalys kan göras i kombination med en riktad mätning och/eller en materialanalys 
för att visa hur emissioner från material påverkar luften i lokalen. 

 

3.7 Miljöfarliga material och ämnen som upptäckts i  byggindustrin 
 
Här nedan redovisas de miljöfarliga ämnen som har upptäckts under årens lopp i byggindustrin. 
 
PCB 

                                                 
67 http://www.pegasuslab.com/. 
68 http://www.pegasuslab.com/. 
69 http://www.pegasuslab.com/. 



 27 

 
PCB, polyklorerade bifenyler, är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier som 
utvecklades på 1920-talet. PCB-föreningar är lösliga i fett vilket innebär att de anrikas i kroppens 
alla vävnader. Man förbjöd användningen av PCB i Sverige 1972, men fortfarande finns ämnet 
kvar i miljön på grund av långa nedbrytningstider. Många byggnader som innehåller PCB är i 
behov av sanering, PCB-haltiga fogmassor och byggvaror skall lämnas som farligt avfall. Stora 
halter av PCB kan ge leverskador, dessa skador kan även vara ett förstadium till cancer. PCB 
betraktas idag som cancerframkallande. PCB kan även leda till hypotyroidism.70 
 
Kvicksilver 
 
Kvicksilver är väldigt giftigt på grund av att Hg2+-joner med stor enkelhet binder sig fast till och 
blockerar svavelatomer som ingår i många proteiner. Då man varit exponerad för ämnet en längre 
tid så får man skador på mag-tarm-kanal och njurar.71 
 
Asbest 
 
Asbest, en samland beteckning på olika fiberartat kristalliserade silikat. Det är den enda kända 
naturliga mineralfibern på jorden, en oorganisk naturfiber. Asbest är säkert mot eld och därmed 
så har det haft en mängd olika tillämpningsområden, alltifrån veke i oljelampor till skyddskläder. 
Asbest är dock mycket hälsovådligt. Fibrerna kommer in i andningsorganen och orsakar asbestos. 
Det är även ett cancerframkallande ämne.72 
 
Radon 
 
Radon ett stort hälsoproblem som varje år ger upphov till 400-500 cancerfall, till stor del 
lungcancer. Den största källan till Radon i inomhusluft är de hus som står på en grund av granit. 
Det var även vanligt i byggmaterial speciellt den så kallade blåbetongen, radonhaltigt 
dricksvatten förekommer oftast i brunnar borrade i radonhaltig bergart. Radon avlägsnas oftast 
genom god ventilation medan radonhaltigt vatten kan avkontamineras genom att koka det 
utomhus.73 

3.8 Deklarerade problem ämnen 

 
Dessa ämnen hade man stora problem med under 70- och 80-talet. 
 

• Formaldehyd 
• Kaseinbaserat flytspackel 

 
Formaldehyd kom att påverka byggbranschen radikalt i slutet av 1970-talet så fick man in 
åtskilliga rapporter om obehaglig lukt, luftvägsirritationer och ögonirritation vilka var pga. 

                                                 
70 http://sv.wikipedia.org/wiki/Polyklorerade_bifenyler 
71 http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvicksilver 
72 http://sv.wikipedia.org/wiki/Asbest 
73 http://sv.wikipedia.org/wiki/Radon 
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karbamidlimmade produkter och dessa produkter avgav formaldehyd. Då man gjorde mätningar i 
bostäder så kunde värdena överstiga 0,5 ppm och ibland så var det ännu högre. De gränser som 
gäller idag är 0,2 ppm, men mätningar visar att vi ligger långt under gränsvärdet idag. Vissa 
personer som är väldigt känsliga kan känna av halter av formaldehyd på 0,05 ppm, även då kan 
vissa känsliga människor få ögonirritation. Vid den dubbla halten alltså 0,1 ppm så kan vissa få 
besvär i luftvägarna. Formaldehyd avges sakta och har en halveringstid på ett år, men ifall 
material är fuktiga och varma så får man en ökad avgång av ämnet till den omgivande luften.74 
 
Kaseinbaserat flytspackel lanserades i Sverige 1977 och var till för att jämna ut betongbjälklagen 
före golvbeläggning. Massan töms ut på golven och bildar en hård och jämn yta som inte behöver 
slipas. Problemen började dyka upp nästan omedelbart man fick missfärgningar på ekparkett och 
korkgolv. Lite senare så dök det upp besvär som elak lukt och även inrapporterades hälsobesvär, 
då var det främst ögon-, hals och näsirritationer samt huvudvärk, hudutslag och omotiverad 
trötthet. Det man kunde se var att tidiga flytspackel innehöll proteinet kasein och man fann att 
detta avgav låga halter av ammoniak, den lukt man kunde urskilja när ämnet kom i kontakt med 
alkalisk fukt kunde beskrivas som unken. Det gemensamma för dessa skadefall var sambandet 
med fukt och alkalisk miljö. Besvären uppkom när man hade en fuktig miljö och en relativ 
ånghalt på ca: 85-90 %.75 

4. Tidigare undersökningar – skador på skolor 

 
Här redovisas tre olika delar hur fukt har kunnat påverka olika konstruktioner och hur de olika 
fuktkällorna har samverkat och skapat en ohållbar fuktbelastning. Detta har resulterat i att skador 
har uppstått i alla dess slag och här redovisas några som är intressanta för just med Veingeskolan 
F. 

4.1 Fuktkällor som orsakat skada i de olika konstru ktionsdelarna 
 
De fuktkällor som orsakat skada i de olika byggnadsdelarna är76 
 

• Byggfukt 
• Markfukt 
• Vattenånga i luft och i material 

 
Byggfukt kan påverka de olika konstruktionsdelar på varierande sätt och mer eller mindre 
oregelbundet. Då man pratar om regelbunden uppfuktning så har den haft störst betydelse på de 
undre delarna av byggnaden där fukt från marken har haft stor inverkan. 
Däremot så har många skador som man kunnat påvisa på byggnader under årens lopp varit 
orsakade av mer periodiska uppfuktningar där en eller flera fuktkällor verkat tillsammans. 
”I sådana fall kan det vara vanskligt att bestämma uppfuktningsförloppet och vilken inverkan 
olika fuktkällor haft, att urskilja en fuktkälla som mer betydelsefull än en annan.” så skriver Rolf 
Hilling i 220 skolor, Skador och fel i skolbyggnader. 

                                                 
74 Byggforskningsrådet i Hus och Hälsa kompendium 2. 
75 Byggforskningsrådet i Hus och Hälsa kompendium 2. 
76 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
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I figur 1 kan man se hur det ansamlats en stor mängd byggfukt under byggnationen och för att 
torka ut konstruktionen ställde man in varmluftsfläktar och det som hände var att fukten 
förflyttades från undre delen av väggen till den övre. När sedan man undersökte väggarna några 
år senare fann man stora mängder mögel i väggarnas övre del.77 
 

 
Figur 1: Här ser man en bild på hur byggfukt påverkat en vägg78. 

Då man bygger in betong måste man tänka på att det innehåller stora mängder vatten, 
betongkonstruktioner kan även tillföras vatten genom nederbörd eller kappilärsugning från 
marken.  Stora mängder byggfukt i betong har varit vanligt när man byggt in betongen i våra 
skolor och detta har orsakat stora skador på speciellt golvbeläggningen på betongbjälklaget. 
Men även trä som har byggt in har man haft fuktkvoter nära 1,0 och detta innebär att det finns 
lika mycket trä som vatten i syllen.79 
 
I figur 2 kan man se hur ett nytt sadeltak konstruerades över det gamla horisontella taket i denna 
skola. När man byggde om taket så förekom flera större regn och vatten kom ner i vindsbjälklaget 
genom de öppningar som öppnats upp för att fästa in den nya takkonstruktionen i de gamla 

                                                 
77 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
78 Illustration ur 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 
1998:34) 
79 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
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takbjälkarna. Vatten flödade ner i innertak, innerväggar och ut på golvbjälklaget. Där golvet 
översvämmades och resultatet av denna byggfukt var omfattande fuktskador i det gamla 
takbjälklaget, övre och undre delar ytter- och innerväggar samt golv.80 

 
Figur 2: En dålig ombyggnad av taket  som resulterat  i stora fuktproblem.81 

Markfukten ska stanna i marken, eftersom en byggnad ska alltid hållas torr i sin nedre del. Med 
dagens teknik så kan man grundlägga på vilket underlag som helst utan att det utgör en risk för 
att byggnaden ska ådra sig fuktskador. Däremot finns det en regel som säger att fuktig mark 
kräver mer avancerad teknik än vad torr mark gör.82 
”I samband med våra utredningar har vi inte kunnat urskilja att skydd mot markfukt anpassats 
efter markförhållandena i någon större utsträckning. Skydden har varit relativt likartade oavsett 
de verkliga belastningarna och i många fall har åtgärder för att minska belastningen vidtagits i 
efterhand. Dessa åtgärder har i de flesta fall utförts för sent, de har i allmänhet utförts med 
anledning av att skador redan har utvecklats.” så står det i rapporten 220 skolor, Skador och fel i 
skolbyggnader.83 
 
Figur 3 visar ett kryprum under en skola där det fanns en dagvattenbrunn som hade kopplats till 
dagvattenssystemet. Var gång då ett stort regnområde passerade trakten forsade vatten upp ur 
brunnen och ut på marken i kryprummet. Vattnet stannade kvar och tog väldigt långt tid på sig att 
sjunka undan. Yttre bärlinan av trä och undre delen av kryprumsbjälklaget var rötskadade och 

                                                 
80 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
81 Illustration ur 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 
1998:34) 
82 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
83 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
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byggnaden hade ”satt sig”, bärlinan hade sjunkit ner över plintarna.84 
 
 

 
Figur 3: Här ser  man hur konstruktionen blivit skadad av dagvatten.85 

Figur 4 visar en skola som är grundlagd med platta på mark och marken består av lera. Först 
grävde man en grop sen så lade man ett skikt av sand och grus som kapillärbrytande skikt och 
därpå göt man sin betongplatta, dock så lades dräneringen efter betongplattan hade gjutits för att 
det sparar tid. Vatten rann ner i gropen och det som hände var att dräneringen hamnade högt och 
inget vatten dränerades bort. Bottenplattans kantbalk stod i vatten, mineralullsisoleringen var blöt 
och betongplattan sög upp vatten. Golvbeläggningen och undre delen av ytterväggen var skadade 
av fukt.86 

                                                 
84 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
85 Illustration ur 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 
1998:34) 
86 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
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Figur 4: Exempel på hur sjunkvatten kan skada en konstruktion. 87 

De svaga punkter som har observerats på byggnader från 60- och 70-talet är:88 
 

1. Byggnader har kommit att grundläggas över den högsta förekommande 
grundvattennivån, slarv. 

2. Sjunkvatten har kommit att rinna direkt ner i grunden, slarv. 
3. Det har förekommit sjunkvatten i den utvändiga marken som har transporterats in i 

schakten för inkommande serviceledningar, slarv. 
4. Kapillärbrytande och dränerande skikt har helt eller delvis saknats, bristande kunskap 

och slarv. 
5. Materialet som man har använt har haft liten dränerande och kapillärbrytande 

förmåga, bristande kunskap. 
6. De dränerande och kapillärbrytande skikten har varit tunna, bristande kunskap. 
7. Cementslam och betong har runnit ner i det dränerande och kapillärbrytande skiktet 

och har därmed förlorat sin förmåga, bristande kunskap och slarv. 
 
Vattenånga i luft och material har en betydande roll i många av våra konstruktioner som byggdes 
på 60- och 70 talet där kan både diffusion och konvektion spela in för fuktbelastningen.89 
 
Figur 5 visar en yttervägg som var fuktig och angripen av mögel, här hade väggen belastats av 
fukt på många olika sätt. Då slagregn hade trängt genom skalmuren och mellan 
fönsterblecksplåtarna. På vissa ställen hade snö och regn hamnat under takfoten med följd att 
vatten kommit ner i väggen, längs väggens insida och även ner i golvet. Snö hade även skottats 

                                                 
87 Illustration ur 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 
1998:34) 
88 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
89 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
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mot väggen, smält och fuktat upp skalmuren. Väggen var dessutom fuktig på grund av 
uppfuktning från betongplattan, och denna hade blivit fuktig av dålig dränering av ytvatten och 
andra fuktkällor.  
Ytterväggen var inte lufttät. Över syllen fanns det glipor både på väggens utsida och insida. På 
väggens insida nådde varken plastfolie eller gipsskivor ner till syllen. På väggens utsida var 
skalmuren monterad på en betongklack på betongplattan och för att kunna montera den 
vattenutledande pappen hade vindskyddets avslutats en bit över betongklacken. Vindskyddet 
hade inte kunnat monteras klämt i underkanten, det var luftöppet mellan vindskyddet och den 
vattenutledande pappen, och i väggens undre del saknades vindskyddet helt och hållet.  
Väggen var fuktig och omgiven av fukt – fuktig betong och fuktig inneluft – och luft med olika 
temperatur och fuktinnehåll kunde röra sig ut och in genom väggen och även i sidled i luftspalten 
mellan betongklacken och väggen. Sådan luft kunde torka ut fuktiga delar av väggen, fukta upp 
torra delar och även flytta fukt mellan olika delar av väggen. Träregelverket kunde dessutom 
fuktas upp genom diffusion av vattenånga från den blöta skalmuren och från 
betongklack/betongplatta. Det var inte möjligt att urskilja någon fuktkälla som mer avgörande än 
en annan.90 

                                                 
90 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
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Figur 5: Här ser man många olika sätt en konstruktion kan bli uppfuktad på och det kan oftast vara flera 
fuktkällor som leder fram till själva skadan.91 

4.2 Grundläggningskonstruktioner 
 
I huvudsak så har man tre olika grundläggningsformer:92 
 

• Kryprum 
• Betongbjälklag på mark 
• Källar- och suterränggrund 

 
De kryprumsbjälklag som undersökts i rapporten har varit ”lätta” eller ”tunga”. Lätta bjälklag har 
haft en stomme av träbjälkar och tunga bjälklag en stomme av betong eller lättbetong. 
Kryprumsbjälklagen har lyfts upp grundmurar och de kryprum har varit uppförda med någon av 

                                                 
91 Illustration ur 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 
1998:34) 
92 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
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följande typer av grundmurar se figur 6.93 
 

 
Figur 6: Exempel på grundmurar.94 

 

 
Vanliga fel på kryprums konstruktioner:95 
 

1. Direkt uppfuktning av undre delen på kryprumsbjälklaget 
2. Den fuktiga luften transporterades genom otätheter i kryprumsbjälklaget och då 

orsakade mögel i stora delar av bjälklaget 
3. Fuktig luft går ut genom grundmursventiler vid byggnadens läsida och där så bidrar 

det till rötskador i den undre delen av ytterväggspanelen, även i yttre delen av 
bjälklaget 

4. Fuktig luft har transporterats från kryprummet upp till vinden där vattenånga har 
kondenserats mot råsponten i yttertaket. Här hade råsponten blivit angripen av mögel 
och även rötskador 

5. Kondensvatten kunde även rinna ner från vinden och orsaka fuktskador i 
innerväggarna. (av fuktig luft från kryprummet) 

6. Kondensvatten kunde rinna ner från vinden och orsaka fuktskador i golvbjälklag. (av 
fuktig luft från kryprummet) 

7. Bjälklaget har varit värmeisolerat och därmed så har dom nedre delarna varit de 
kallaste och blivit utsatt för de största fuktbelastningarna. Värmeisoleringen har även 
fungerat som en diffusionspärr 

8. Under den tid byggnaden har stått ouppvärmd, t ex under sommaruppehållet så har 
fuktbelastningen i alla bjälklagens delar ökat genom att de temperaturskillnader som 
funnits minskat och att luftfuktigheten ökat. 

9. Även bjälklag som varit otäta har blivit drabbade genom konvektion av fuktig luft 
och en uppfuktning har skett av de delar luften passerat 

 
I figur 7 ser vi hur fuktmärken i kryprumsbjälklagets yttre del orsakas av konvektion. Fuktig 
kryprumsluft som läcker ut genom bjälklaget när det är kallt ute kyls av och kondenserar i 

                                                 
93 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
94 Illustration ur 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 
1998:34) 
95 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
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bjälklagets yttre del.96 

 
Figur 7: Exempel på hur krypgrund kan skadas.97 

Här i figur 8 har slagregn trängt genom ytterväggens skalmur av kalksandsten och letat sig ner i 
väggen innanför skalmuren. Här kunde man ej finna något vattenutledande skikt i väggens 
underkant och även att vattnet rann vidare in i kryprumsbjälklaget, ett tungt bjälklag med en 
övergolvskonstruktion av delvis ingjutna träreglar. Vattnet kom att ledas i sidled och fuktade upp 
det uppreglade golvet och betongbjälklaget. Här tog det lång tid för fukten att torka ut och golvet 
skadades.98 
 

 
Figur 8: Här ser  man ytterligare ett exempel på hur lätt ett kryprum kan skadas.99 

                                                 
96 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
97 Illustration ur 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 
1998:34) 
98 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
99 Illustration ur 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 
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Trädetaljer som ligger oskyddat för fukt ska undvikas till varje pris i ett kryprum. 
 
I figur 9 kan man se ett exempel på hur ett kryprum var en konstruerat, hela kryprummet var 
uppbyggt av trä som vilade direkt på marken och var motfylld av den utvändiga marken. 
Grundmuren var blöt, rötskadad och det fanns en omfattande påväxt av mögel i trä och 
asfaboard.100 
 
 
 

 
Figur 9: Här är ett exempel på en dåligt utförd grundkonstruktion. 101 

 
Trädetaljer har använts för konstruktion av kryprum och där har man funnit svagheter som:102 
 

1. Saknas fuktspärr mellan grundmur och träsyll 
2. Yttre bärlinor av trä har blivit motfyllda av den utanliggande marken 
3. De inre bärlinorna lutar direkt mot den fuktiga marken 
4. Impregneringsmedel som avger en obehaglig lukt 
5. Yttre grundmurar som är impregnerade av kreosot 

 

                                                                                                                                                              
1998:34) 
100 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
101 Illustration ur 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 
1998:34) 
102 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
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Det har funnits skräp på marken i kryprummet som luktat illa och så har marken varit angripen av 
mikroorganismer och spridit en obehaglig doft. Den obehagliga doften kan bero på:103 
 

1. Organiskt material och skräp har funnits på marken 
2. Skräp och organiskt material har legat på plastfolien som varit dragen över marken 
3. Formvirke som har suttit kvar på undersidan av betongbjälklaget 
4. Matjord som har luktat illa i övre delen av marken 
5. Det översta lagret av mark har luktat obehagligt 

 

 
I figur 10 visas fem olika exempel på hur betongplattan kan konstrueras  felaktigt, i de redovisade 
punkterna har man haft problem med fukt.104 
 

 
Figur 10: Olika konstruktioner är känsliga för fukt  i olika delar.105 

 
Figur 11 visar exempel på där man gjutit kantbalkarna och vouterna direkt på schaktbotten. 
Ovanpå betongplattan fanns en ångtät plastmatta, som har skadats genom att vatten togs upp från 
marken genom betongplattan. Fukt har också orsakat skador på syllen i ytterväggen eftersom man 
saknade fuktspärr mot betongplattan.106 
 

                                                 
103 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
104 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
105 Illustration ur 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 
1998:34) 
106 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
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Figur 11: Här är ett exempel på en felaktigt konstruerad betongplatta. 

Figur 12 visar hur man lagt ett värmeisolerande skikt av lättklinker kulor under betongplattan, 
dessa fungerar som dränerande och kapillärbrytande skikt. Då man isolerat under hela 
betongplattan med lättklinker kulor men lagret var ej tillräckligt kapillärbrytande. Vatten sögs 
från marken genom bottenplattan och golvmattan blev skadad. Ytterväggen skyddades mot fukt i 
betongplattan av en tät syllisolering var inte skadad.107 

                                                 
107 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
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Figur 12: Här var det kapillärbrytande skiktet inte  korrekt  utfört och vatten kunde sugas upp till 
innergolvet.108 

 
Värmeisolering kan monteras på flera olika sätt. Tidigare när man monterade isoleringen så fanns 
bara statiska krav såsom krav på energihushållning och krav på termisk klimat men idag så tar 
man även hänsyn till de diffusionsegenskaper värmeisoleringen har. Då man har täta plastmattor 
direkt monterade på betongplattan så fungerar de som diffusionspärrar och detta har i många fall 
bidragit till fuktskador på golvbeläggningen som är monterad på betongen. 
Då byggfukt eller fukt tillförd från mark har inte kunnat torka ut utan har skadat 
övergolvskonstruktioner eller golvmattor av linoleum eller PVC.109 
 
I denna konstruktion som visas i figur 13 hittade man värmeisolering av mineralull under hela 
betongplattan. Plattan var mycket varmare än marken att diffusion av vattenånga från marken ej 
har kunnat orsaka skador i golvbeläggningen. Man fann skador i golvbeläggning även fast 
betongplattan var torr. Dessa hade utbildats tidigare på grund av byggfukt i betongen som inte 
kunnat torka ut tillräckligt snabbt då golvmattan på plattans ovansida fungerade som en 
diffusionspärr.110 

                                                 
108 Illustration ur 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 
1998:34) 
109 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
110 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
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Figur 13: Här  kan du se hur fukt i betongplattan har orsakat skador på grund av ett ångtätt skikt som 
golv.111 

Här visas fem olika sätt att konstruera övergolvskonstruktion på ett betongbjälklag, se figur 14:112 
 

 
Figur 14: Fem olika övergolvskonstruktioner113 

 
Då man monterar värmeisolering i en övergolvskonstruktion kan man erhålla en fuktig platta som 
har samma temperatur som marken och detta är väldigt vanskligt ur konstruktionssynpunkt. Ifall 
värmeisoleringen sedan skapar eller undviker fuktskador beror helt på hur fuktig marken är, de 
temperaturskillnader som finns mellan marken och delar av övergolvet, om och var dom täta 
skikten finns i våran konstruktion, även ventileringen av övergolvet är viktig och hur fuktkänsliga 
dom ingående materialen är.114 
 
Figur 15 visar ett flytande golv med tung konstruktion på en betongplatta, vilken fuktades upp av 
markfukt. Då fukten i betongplattan ej kunde torka ut eftersom det fanns en plastfolie ovanpå 
sanden. Under plastfolien hittade man tryckimpregnerade brädor som pressats ner i betongen vid 
gjutning av plattan och dessa var angripna av röta. Det fanns en omfattande påväxt av mögel i 

                                                 
111 Illustration ur 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 
1998:34) 
112 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
113 Illustration ur 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 
1998:34) 
114 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
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sanden och i undre delen av innerväggarna vilka monterats utan fuktspärr direkt på de ingjutna 
brädorna.115  

 
Figur 15: Här  kan man se hur ett ångtätt skikt gjort  skadorna värre.116 

Figur 16 visar ett uppreglat golv där plastfolien lagts ut efter man lagt ut träreglarna, det var 
omfattande påväxt av mögel på dessa reglar.117 
 

 
Figur 16: En felaktigt lagd plastfolie. 118 

Ett uppreglat golv på en betongplatta som fuktades upp av markfukt visas i figur 17. Här hade 
man ej installerat en plastfolie och resultatet av detta är att det utbildats omfattande påväxt av 
mögel på betongytan, på träkilarna på betongplattan, på undre delen av reglarna och 

                                                 
115 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
116 Illustration ur 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 
1998:34) 
117 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
118 Illustration ur 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 
1998:34) 
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mineralullen.119 

 
Figur 17: Uppreglat golv utan plastfolie. 

Flytande golv, lätt konstruktion visas i figur 18. Här fuktades betongplattan upp av markfukt. 
Fukt från betongplattan förhindrades att diffundera vidare upp i golvet genom att en plastfolie 
hade monterats på betongytan. Man fann att under plastfolien var den relativa ånghalten 100 % 
och man hade omfattande mögelpåväxt på betongen. Även så var syllen skadad på vissa ställen 
där mineralull ej hade räckt som syllisolering.120 

 
Figur 18: Fukt som skadat betongen.121 

Svaga punkter eller brister i gjutna betonggolv:122 
 

1. Då betongplattor har grovgjutits och ytorna har blivit utjämnade med nivåkäppar som 
är gjorda av trä, dessa har blivit nedkörda i marken för att lämnas kvar efter gjutning. 
Även kan det förekomma att käppar som blivit nedslagna i marken för att verka som 
stöd åt banor för vibrobryggor och även dessa har blivit kvarlämnade efter gjutning. 
Dessa blir alltid fuktskadade och kan avge en väldigt obehaglig lukt av mögel. 

                                                 
119 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
120 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
121 Illustration ur 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 
1998:34) 
122 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
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2. Ibland har sand använts för att jämna ut grova betongytor. Detta sand har legat i en 
fuktigt miljö och har mycket lätt att bli mögelangripet. 

3. Även så har skräp och smuts av organiskt material kunnat hittas på betongplattan och 
detta material har blivit angripet av mögel. När man har använt spackel direkt på 
betongytor så är det väldigt lätt att man får mögel. 

 
Då man grundlägger med källar- och suterränggrund så innebär det att större eller mindre del av 
golv, betongplatta och yttervägg finns under mark. När man värmer upp ett rum grundlagt under 
marknivå så är det som ett väl fuktskyddat och uteluftsventilerat kryprum, inne luften kyls av och 
få en hög relativ ånghalt vilket har en motverkande effekt på uttorkning av väggar och golv. Ifall 
luftfuktigheten är hög så kan man även fukta upp de kalla delar av väggar och golv genom 
konvektion.123 
 
Källarväggen i figur 19 hade värmeisolerats invändigt genom att mineralull monterats i ett 
träregelverk på väggens insida. Den undre delen av väggen blev skadad av markfukt eftersom 
fukten inte kunde torka vidare ut genom väggens insida eftersom där fanns en plastfolie. Nedre 
delen av träregelverket hade stora skador av fukt från marken. Eftersom regelkonstruktionen var 
väldigt luftig så hade även markfukt kunna orsaka skador i övre delen av väggen även då det är 
kallt ute skulle fuktig luft från väggens undre del kunna kondensera mot betongytan i väggens 
övre del, betongen är då kallare i väggens övre del än i den undre.124 
 

                                                 
123 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
124 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
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Figur 19: Här ser man hur en källarvägg som isolerats på insidan har skadats av fukt.125 

 
I figur 20 kan man se hur vatten läckt in från marken genom den motfyllda väggen. Detta 
läckaget hade åtgärdats genom att marken utanför byggnaden grävts upp och den utvändiga 
dräneringen gjorts om. Man hade limmat nya golvmattor på det målade betonggolvet och undre 
delen av ytterväggen hade klätts med träpanel monterad på träreglar. Då man hade använt 
rummet ett tag så började det lukta mögel och vid undersökningen fann man omfattande 
mögelpåväxt i ytterväggen – i gammal puts och färg samt träpanel och i de träreglar som 
monterats direkt mot ytterväggen. Eftersom betongen ej hade torkat ut från det första läckaget så 
hade träet blivit angripet. Den normala fukthalten som finns i mark och i luft under sommaren 
kan vara tillräckliga fuktkällor för att orsaka skador i denna typ av konstruktion. Man hade även 
90 % RF under betongplattan vilket är fuktkritiskt.126 

                                                 
125 Illustration ur 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 
1998:34) 
126 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
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Figur 20: Här ser man en träregel konstruktion i en källare som ej fungerat då man ej låtit betongen torka 
ut.127 

En motfylld yttervägg visas i figur 21 där den yttre delen var gjuten av betong och i denna hade 
man placerat tryckimpregnerade träklossar. Klossarna var torra med trots det luktade mögel och 
det fanns en omfattande påväxt av mögel i dem. Klossarna hade varit fuktiga vid något tidigare 
tillfälle.128 

                                                 
127 Illustration ur 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 
1998:34) 
128 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
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Figur 21: Ingjutna träklossar i betongen som var angripna av mögel.129 

4.3 Takkonstruktioner 
 
De byggnader som undersökts har haft en eller flera olika utformningar av yttertaket så som 
sadeltak, valmat tak, pulpettak och horisontellt tak130 
 
När man konstruerat den trappning som ses i figur 22 mellan en äldre och en nyare del av en 
byggnad hade krönplåtarna monterats med bakfall. Vatten läckte in i konstruktionen.131 

                                                 
129 Illustration ur 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 
1998:34) 
130 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
131 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
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Figur 22: Felaktigt monterade krönplåtar.132 
 
Ett tak som dräneras med stuprör utvändigt på byggnaden ses i figur 23. Takbrunnarna var 
monterade i rännor på yttertaket. Dessa stuprör var dragna från brunnar genom yttertaket och 
vidare ner på byggnadens utsida. Detta innefattar alltid en risk då det inträffar läckage hamnar 
vattnet i vindsbjälklaget och fuktig luft kan kondensera mot rör och brunnar.133 

 
Figur 23: Så här bör man ej dra sin dränering.134 
 
Figur 24 visar ett tak som också avvattnades genom rännor i yttertaket och stuprören var dragna 
ut ur vindsbjälklaget och vidare ner utvändigt i byggnaden. Vatten hade vid upprepade tillfällen 

                                                 
132 Illustration ur 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 
1998:34) 
133 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
134 Illustration ur 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 
1998:34) 
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läckt genom yttertaket och vidare ner längs ytterväggens insida och även in i väggen. Väggen 
hade blivit skadad av slagregn som läckt in genom murkna fönsterkarmar. Väggen var skadade av 
mögel, både inuti och på insidorna och det fanns mindre rötskador inne i väggen men trots detta 
fanns det ingen mögellukt inne i byggnaden. Nytt tak byggdes då man hade haft stora problem 
med det gamla och i samband med denna ombyggnad inträffade nya läckage genom yttertaket. 
Dessa nya läckage orsakade mögellukt i skolan och fuktskador i golvbeläggningen.135 

 
Figur 24: Dränering som utförts på dåligt sätt.136 
 
Hur stopp i ledningar kan orsaka fuktproblem och läckande konstruktioner visas i figur 25. Golv 

                                                 
135 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
136 Illustration ur 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 
1998:34) 
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och undre delen av väggar var fuktskadade och man fann flera orsaker till detta. Vid ett tillfälle 
hade det varit stopp i dagvattenssystemet. Vatten som rann ner i stuprören från yttertaken kunde 
inte rinna vidare och antogs ha bildat en vattenpelare i rören, läckt ut ur rören eller mellan 
yttertak och takbrunnar och runnit ner i golvet. Invändig avvattning ställer stora krav på 
vattentäthet i skarvar.137 

 
Figur 25: Stopp i dräneringen orsakar fuktskador. 138 
 
Byggfukt har orsakat skador i taket genom:139 
 

A. Fukt har funnits i material när det byggts in 
B. Nederbörd har läckt in genom yttertak i samband med: 

1. Montering av nya yttertak över de gamla bjälklagen 
2. Ombyggnader för att förändra yttertakets avvattning 
3. Tillbyggnader 

Nederbörd som har orsakat läckage i taket är:140 

                                                 
137 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
138 Illustration ur 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 
1998:34) 
139 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
140 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
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1. Läckage i otätheter i yttertakets tätskikt även vid tätskiktens anslutning till 

genomföringar och vid plåtanslutningar 
2. Snö och regn har drivit in genom takfoten och detta läckage har spridit sig ner i 

ytterväggar och innertak. 
3. Läckage vid anslutningar mellan höga och låga byggnader, denna typ av läckage har 

runnit ner längs innerväggar 
4. Regn och snö har dragits in genom ventilationen 
5. Läckage genom otätheter i avvattningsrännor i yttertaket 

 
De fel som man kan finna i vattentäta skikt och andra skikt ovanpå yttertak är:141 
 

A. Papp på yttertaket 
1. Blåsor och veck i pappen 
2. Vatten mellan papplagren 
3. Pappen spricker varje vinter 
4. Ytliga sprickor i pappen 

B. Plåtbeslagning 
1. Krönplåtar är monterade med bakfall 
2. Plåtar är lösa 
3. Plåtar har monterats med litet överlapp 

C. Sättningar i yttertaket gör att takbrunnar har hamnat högt och vatten blir liggandes på 
yttertaket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
141 220 Skolor – Skador och fel i skolbyggnader (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Rapport 1998:34) 
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5.  Veingeskolan 

 

 
Figur 26: Översiktskarta Veingeskolan F. 

 
 
 

5.1 Allmänt 
 
Veingeskolan i Laholms Kommun byggdes under mitten av 1960-talet och blev tillbyggt under 
slutet av 1970-talet. I lokalerna så har det funnits förskola och upp till 6: e klass. 
Byggnaderna är utförda med lågt lutande tak och är byggda med platta på mark och även en del 
som är utfört med källare. B-huset är utfört med en pelarkonstruktion kombinerat med väggar i 
lättbetong och fasadtegel, denna del har även en källare. Även finns stora fönster som vetter mot 
gården. C-huset och D-huset är utfört med en pelarkonstruktion kombinerat med väggar i 
lättbetong och fasadtegel. Även finns stora fönster som vetter mot gården. Påbyggnaderna av C- 
och D-huset är från slutet av 70-talet och är även de utförda med platta på mark och ett lågt 
lutande tak, den stora skillnaden här är att väggarna är utförda med träregel konstruktion med 
fasadtegel. Då man har samtalat med personalen så kan man konstatera att besvären är ganska 
samstämmiga, det man talar om är irritation i luftvägar, trötthet och heshet. Personalen har 
upplevt besvären i både den del som byggdes under 60-talet och i de delarna som påbyggdes 
under 70-talet. Den beskrivning som har lämnats av luften är att den är tung och unken. Besvären 
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kan ses försvinna då de ej vistas i skolan för att sedan återkomma när de är i skolans lokaler tyder 
starkt på att det finns någon hälsorelaterad faktor som är knyten till skolans lokaler.142 
 
De olika lukter som har kunnat identifieras i lokalerna enligt Rolf E Andersson är:143 
 

• Ingen avvikande lukt 
• Lukt av vanilj 
• Lukt av vind, unken lukt 

 
Av dessa områden så har alla som upplevt besvär vistats i en lokal som har en uttalad lukt. 
Beslutet är att skolan ska rivas men nu undrar kommunen vad som egentligen var fel på skolan, 
man har kunnat påvisa att det funnits mögel och även det har läckt genom taket, men det är inget 
fel som har utmärkt sig.144 
 

5.2 Miljöinventering 

 
• Asbest 
• Radon 
• Kvicksilver 
• PCB 

 
Asbest 
 
Detta behandlas i kapitel 3.7. 
Det har noterats asbesthaltiga material i rörböjar i byggnaden.145 
 
Radon 
 
Detta diskuteras i kapitel 3.7. 
Bakgrundsstrålningen från mark och kring byggnaden är ca 0,1 µSV/h, detta kan betraktas som 
lågriskradonområdet. Då många av väggarna är uppbyggda av lättbetongblock så har Tekniska 
kontoret undersökt dessa med en gammometer typ Intensivmaster. De mätningar som finns att 
tillgå är de som utförts under januari 2005 och även ett äldre mätdokument från augusti 1987.146 
 

                                                 
142 Rolf E Andersson från Sweco FFNS, PM1, PM2 och Lägesrapport nr.1, Laholms kommun Veingeskolan. 
143 Rolf E Andersson från Sweco FFNS, PM1, PM2 och Lägesrapport nr.1, Laholms kommun Veingeskolan. 
144 Rolf E Andersson från Sweco FFNS, PM1, PM2 och Lägesrapport nr.1, Laholms kommun Veingeskolan. 
145 Rolf E Andersson från Sweco FFNS, PM1, PM2 och Lägesrapport nr.1, Laholms kommun Veingeskolan. 
146 Rolf E Andersson från Sweco FFNS, PM1, PM2 och Lägesrapport nr.1, Laholms kommun Veingeskolan. 
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Tabell 5: Här ser vi de uppmätta radonhalterna.147 

Provpunkt Intensitet µSV/h Anmärkning
A221 0,23 Yttervägg 2005
A249 0,27 Yttervägg 2005
B216 0,27 Yttervägg 2005
B205 0,18 Innervägg 2005
B213 0,21 Korridor yttervägg 2005
B202a 0,24 Yttervägg 2005
C220 0,11 Innervägg 2005
C216b 0,11 Korridor yttervägg 2005
C204 0,15 Innervägg 2005
C201a 0,3 Korridor yttervägg 2005
C217 0,06-0,1 De fyra innerväggarna 1986
C203 0,06-0,08 De fyra innerväggarna 1986
D221a 0,08 Korridor yttervägg 2005
D221b 0,09 Korridor yttervägg 2005
D221 0,06 Korridor yttervägg 1986
D213 0,06-0,07 De fyra innerväggarna 1986
D208 0,08 De fyra innerväggarna 1986
D208b 0,1-0,16 De fyra innerväggarna 1986  
 
Kvicksilver 
 
Detta behandlas i kapitel 3.7. 
Det finns en del belysningsarmaturer som innehåller kvicksilver, bedömningen är att ca 50 % 
innehåller kvicksilver. I rum C214 och C216 så har det funnits en tandläkarmottagning men här 
har ej det utförts någon lagning utan endast undersökning av patienter. Då inventering gjordes av 
Laholms Tekniska kontor så fanns det inget kvicksilver i vattenlås eller avloppsledningar.148 
 
PCB 
 
Detta behandlas i kapitel 3.7. 
Veingeskolan har PCB-inventerats med avseende på PCB i fogmassor under hösten 2002. Den 
inventering som är gjord är utförd av HIFAB Byggprojektledaren AB. Inventeringen visar på 
förekomst av PCB i fogmassor.149 

 

 

 

 

                                                 
147 Rolf E Andersson från Sweco FFNS, PM1, PM2 och Lägesrapport nr.1, Laholms kommun Veingeskolan. 
148 Rolf E Andersson från Sweco FFNS, PM1, PM2 och Lägesrapport nr.1, Laholms kommun Veingeskolan. 
149 Rolf E Andersson från Sweco FFNS, PM1, PM2 och Lägesrapport nr.1, Laholms kommun Veingeskolan. 
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5.3 Analys av inomhusmiljön 

5.3.1 Byggnad B 

 

 
Bild 1: B-huset. 

Det man vet är att tidigare så har det varit en vattenskada i källarplanet, denna skada ska vara 
åtgärdad och fukten i konstruktionen är uttorkad. I markplan så har man närmat sig 85 % RÅ i 
betongplattan. Här redovisas de uppmätta fuktkvoterna i betongplattan.150 
 

                                                 
150 Rolf E Andersson från Sweco FFNS, PM1, PM2 och Lägesrapport nr.1, Laholms kommun Veingeskolan. 
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Tabell 6: Fuktkvoter i betongplatta B-hus.151 

Provplats Mätdjup mm Temp °C RF % Anmärkning
b113a 40 21 80
b113b 43 22 76 Lukt av förtvålat lim
b111 40 20 72
b106b 40 21 82 Lukt av förtvålat lim
b205 40 21
b202 40 22 54  
 
Fuktskador från inträngande regnvatten finns i korridortak utanför rum b217 och i korridortaket 
finns fortfarande formvirke kvar.152 

5.3.2 Byggnad C 

 

 
Bild 2: C-huset. 

I rum C203 och C234 har finns det en kraftig mögellukt och här tros skadorna kunna härledas till 
regnvatten som kommer in genom otätheter i tak. Här redovisas de uppmätta fuktkvoterna i 

                                                 
151 Rolf E Andersson från Sweco FFNS, PM1, PM2 och Lägesrapport nr.1, Laholms kommun Veingeskolan. 
152 Rolf E Andersson från Sweco FFNS, PM1, PM2 och Lägesrapport nr.1, Laholms kommun Veingeskolan. 
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betongplattan.153 
 

Tabell 7: Fuktkvoter i betongplatta i C-hus.154 

Provplats Mätdjup mm Temp °C RF % Anmärkning
C215 42 13 70 Kallt i korridor
C203 40 18 79 Missfärgning matta
C120c 41 14 68
C218 40 20 70
C234 40 22 69  
 
I takkonstruktionen i 70-talsdelen finns en svag vindslukt.155 

5.3.3 Byggnad D 

 

 
Bild 3: D-huset. 

Här redovisas de uppmätta fuktkvoterna i betongplattan.156 

                                                 
153 Rolf E Andersson från Sweco FFNS, PM1, PM2 och Lägesrapport nr.1, Laholms kommun Veingeskolan. 
154 Rolf E Andersson från Sweco FFNS, PM1, PM2 och Lägesrapport nr.1, Laholms kommun Veingeskolan. 
155 Rolf E Andersson från Sweco FFNS, PM1, PM2 och Lägesrapport nr.1, Laholms kommun Veingeskolan. 
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Tabell 8: Fuktkvoter i betongplatta D-hus.157 

Provplats Mätdjup mm Temp °C RF % Anmärkning
D207 40 18 69 Missfärgat golv, lös matta
D209 40 19 83
D216 43 21 64
D221a 40 15 68
D221d 41 18 61
D221 40 17 64  
 
I takkonstruktionen i 70-talsdelen finns en svag vindslukt.158 

5.4 Luftkvalitetsmätningar  

5.4.1 TVOC 

 
Detta behandlas i 3.6. 
En bestämd mängd luft fick passera genom ett adsorptionsrör bestående av ämnet tenax. 
Tenaxrören har efter termisk desorption analyserats med gaskromatografisk teknik (GC-FIC). För 
identifikation av enskilda ämnen har till gaskromatografen kopplad till massspektrometer använts 
(CG-MSD). Mätplatsen är mitt i rummen på ca: 1,2 m över golv. Ventilationen av lokalerna har 
varit i drift kontinuerligt under dygnet samtliga veckans dagar.159 
 
Här nedan redovisas TVOC.160 
 

Tabell 9: TVOC.161 

Provplats TVOC µg/m3
B202 61
B203 45
B204 56
B205 57
Korridor B undertak 128
C202 104
C220 32
D208 115  
 

 

 

                                                                                                                                                              
156 Rolf E Andersson från Sweco FFNS, PM1, PM2 och Lägesrapport nr.1, Laholms kommun Veingeskolan. 
157 Rolf E Andersson från Sweco FFNS, PM1, PM2 och Lägesrapport nr.1, Laholms kommun Veingeskolan. 
158 Rolf E Andersson från Sweco FFNS, PM1, PM2 och Lägesrapport nr.1, Laholms kommun Veingeskolan. 
159 Rolf E Andersson från Sweco FFNS, PM1, PM2 och Lägesrapport nr.1, Laholms kommun Veingeskolan. 
160 Rolf E Andersson från Sweco FFNS, PM1, PM2 och Lägesrapport nr.1, Laholms kommun Veingeskolan. 
161 Rolf E Andersson från Sweco FFNS, PM1, PM2 och Lägesrapport nr.1, Laholms kommun Veingeskolan. 
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5.4.2 Mikrobiologiska Sporer 
 
Undersökningen av luftburna mikrobiologiska sporer har skett med en RCS-Air-sampler. En 
bestämd luftmängd har passerat över ett odlingssubstrat. Detta har sedan odlats i 25°C i 7 dygn. 
Uppmätningen av identifikation har skett med mikroskop.162 
 
Här nedan redovisas mikrobiologiska sporer.163 
 

Tabell 10: Mikrobiologiska sporer.164 

Provplats Svamp Cfu/m3 Anmärkning
Korridor B Undertak 575
Sal B202 125
Sal B203 94
Sal B204 113
Sal B205 381
Sal C202 538
Sal C220 163
Sal D208 119
Utomhus Skolgård 869  
 

5.4.3 CO2-värden 
 
Provtagning har skett ca: 1,8 m över golvet. Hänsyn har även tagits tilluftens placering för att 
undvika tilluften direkt påverkar mätpunktens placering. Ingen uppmätt halt över 1000 ppm 
vilket anses vara gränsvärdet för bra inomhusmiljö.165 
 

5.5 Redovisning av ritningar och fältundersökning 
 
Rumsplacering 
 
I figur 27 så ser man min egna placering av rummen och B betyder B-huset och denna del var 
byggd 1962, sedan så har man C vilket betyder C-huset och här har du två delar som är byggda 
1978 och 1962, därav 78 och 62 framför C bokstaven och samma system har använts på D-huset. 

                                                 
162 Rolf E Andersson från Sweco FFNS, PM1, PM2 och Lägesrapport nr.1, Laholms kommun Veingeskolan. 
163 Rolf E Andersson från Sweco FFNS, PM1, PM2 och Lägesrapport nr.1, Laholms kommun Veingeskolan. 
164 Rolf E Andersson från Sweco FFNS, PM1, PM2 och Lägesrapport nr.1, Laholms kommun Veingeskolan. 
165 Rolf E Andersson från Sweco FFNS, PM1, PM2 och Lägesrapport nr.1, Laholms kommun Veingeskolan. 
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Figur 27: Rumsplaceringen 

 
I figur 28 så ser man hur den mallen jag använt varit utformad när jag gjorde okulär besiktning av 
alla de olika rummen som finns beskrivna i rumsplaceringen. Denna mall är hämtad från från 
rapporten: Att undersöka innemiljö, En beskrivning av tillvägagångssätt och val av metoder vid 
skadeutredning. (Sveriges Provnings och Forskningsinstitut, Rapport 1999:01) 
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Figur 28: Mallöversikt 

 
Jag har disponerat det så att först analyserar jag ritningarna och sedan så kommer den mall 
beskriven i figur 28 med foton där jag noggrant förklarar vad jag inspekterar. Efter det så 
kommer dom inbrytningarna jag gjort i konstruktionsdelarna med förklaringar till vad man ser. 

 
• Allmänna uppgifter 
• Byggnad B 

• Okulärbesiktning Rum B1 
• Okulärbesiktning Rum B2 
• Okulärbesiktning Rum B3 

• Byggnad C 
• Okulärbesiktning Rum 78C1 
• Okulärbesiktning Rum 78C2 
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• Okulärbesiktning Rum 62C1 
• Okulärbesiktning Rum 62C2 
• Okulärbesiktning Rum 62C3 
• Okulärbesiktning Rum 62C4 

• Byggnad D 
• Okulärbesiktning Rum 78D1 
• Okulärbesiktning Rum 78D2 
• Okulärbesiktning Rum 78D3 
• Okulärbesiktning Rum 78D4 
• Okulärbesiktning Rum 62D1 
• Okulärbesiktning Rum 62D2 
• Okulärbesiktning Rum 62D3 
• Okulärbesiktning Rum 62D4 

Allmänna uppgifter 
 
Fastighetsbeteckning: Veingeskolan F 
Byggnadsår: 1962 
Ombyggnad/tillbyggnad: 1978 
Ritningar: Ja 
Tidigare undersökning: Ja av Sweco FFNS och kontaktperson Rolf E Andersson. 

Byggnad B 

Okulär besiktning rum B1 
 
Tecken på fuktskada: Ja  
Takläckage: Nej 
Ytterväggsläckage: Nej  
Kondens på innerytor: Nej 
Mattsläpp: Nej 
Kondens på fönster: Nej 
Fläckar och missfärgningar: Bild 8 

Lukt  
 
Lukt vid inträde i B-korridor: Nej 
Lukt vid inträde i B1: Ingen doft 
 

Ventilationssystem 
 
Mekaniskt frånluftssystem med självdragsventiler under fönstren.  
Frånluftskanalerna var i gott skick. 
Ingen risk för nedsmutsad luft. 
Tilluftsdon är stängda under fönster. 



 63 

 
Bild 4: Här ser vi att självdragsventilen är stängd och detta fenomen upprepas genom hela skolan förrutom 
ett enda klassrum 

Fukt 
 
Flagnad färg: Ja 
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Bild 5: Här kan vi se flagnad färg från listerna, detta fenomen upprepas även här genom alla klassrum, detta 
beror på slitningar av att lokalerna använts länge. 

Missfärgningar som kan ha orsakats av fukt: Ja 
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Bild 6: Här kan vi se mattan som blivit missfärgad. 

 
Sprickbildning i väggar och grund: Ja 
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Bild 7: Här har vi en spricka i ytterväggen. 

 

Okulär besiktning rum B2 
 
Tecken på fuktskada: Ja  
Takläckage: Ja 
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Bild 8: Här har det läckt i taket och det har blivit skadat. 

Ytterväggsläckage: Nej  
Kondens på innerytor: Nej 
Mattsläpp: Nej 
Mattan var i gott skick. 
Kondens på fönster: Nej 
Fläckar och missfärgningar: Nej 

Lukt  
 
Lukt vid inträde i B-korridor: Nej 
Lukt vid inträde i B2: Ingen doft 

Ventilationssystem 
 
Mekaniskt frånluftssystem med självdragsventiler under fönstren. 
Frånluftskanalerna var i gott skick. 
Ingen risk för nedsmutsad luft. 
Tilluftsdon är stängda under fönster: Bild 6 
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Fukt 
 
Flagnad färg: Nej 
Missfärgningar som kan ha orsakats av fukt: Bild 10 
Sprickbildning i väggar och grund: Nej 

Okulär besiktning rum B3 
 
Tecken på fuktskada: Ja  
Takläckage: Ja 

 
Bild 9: Här kan vi se hur det har läckt i taket och detta har resulterat i missfärgningar. 

Ytterväggsläckage: Nej  
Kondens på innerytor: Nej 
Mattsläpp: Nej 
Kondens på fönster: Nej 
Fläckar och missfärgningar: Bild 15 

Lukt  
 
Lukt vid inträde i B-korridor: Nej 
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Lukt vid inträde i B3: Stark metallisk doft 

Ventilationssystem 
 
Mekaniskt frånluftssystem med självdragsventiler under fönstren. 
Frånluftskanalerna var i gott skick. 
Ingen risk för nedsmutsad luft. 
Tilluftsdon är stängda under fönster. 

Fukt 
 
Flagnad färg: Nej 
Missfärgningar som kan ha orsakats av fukt: Ja på matta 

 
Bild 10: Här är den röda mattan som blivit missfärgad. 

Sprickbildning i väggar och grund: Ja i innervägg 
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Bild 11: Här har det sprucket i innervägg. 

5.7 Byggnad C 

Okulär besiktning rum 78C1 
 
Tecken på fuktskada: Nej 
Takläckage: Nej 
Ytterväggsläckage: Nej  
Kondens på innerytor: Nej 
Mattsläpp: Nej 
Kondens på fönster: Nej 
Fläckar och missfärgningar: Nej 

Lukt  
 
Lukt vid inträde i C-korridor: Nej 
Lukt vid inträde i 78C1: Ingen doft 
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Ventilationssystem 
 
Mekaniskt till- och frånluftssystem med tilluft vid golvet och frånluft vid taket. 
Frånluftskanalerna var i gott skick. 
Ingen risk för nedsmutsad luft. 

Fukt 
 
Flagnad färg: Nej 
Missfärgningar som kan ha orsakats av fukt: Nej 
Sprickbildning i väggar och grund: Ja i yttervägg 

 
Bild 12: Här är det en spricka i ytterväggen. 

Okulär besiktning rum 78C2  
 
Tecken på fuktskada: Nej 
Takläckage: Nej 
Ytterväggsläckage: Nej  
Kondens på innerytor: Nej 
Mattsläpp: Nej 
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Kondens på fönster: Nej 
Fläckar och missfärgningar: Nej 

Lukt  
 
Lukt vid inträde i C-korridor: Nej 
Lukt vid inträde i 78C2: Ingen doft 

Ventilationssystem 
 
Mekaniskt till- och frånluftssystem med tilluft vid golvet och frånluft vid taket. 
Frånluftskanalerna var i gott skick. 
Ingen risk för nedsmutsad luft. 

Fukt 
 
Flagnad färg: Nej 
Missfärgningar som kan ha orsakats av fukt: Nej 
Sprickbildning i väggar och grund: Ja i yttervägg och innervägg 
 
Vägg   Tak 
 
Fuktkvot syll: 9 %  Fuktkvot råspont: - 
Fuktkvot regel: 7 %  Fuktkvot takregel: 6 % 
Fuktkvot spont: 6 %   
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Bild 13: Här ser man hur det sprucket i yttervägg. 
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Bild 14: Här har innerväggen spruckit upp. 

Okulär besiktning rum 62C1 
 
Tecken på fuktskada: Ja  
Takläckage: Nej 
Ytterväggsläckage: Nej  
Kondens på innerytor: Nej 
Mattsläpp: Nej 
Kondens på fönster: Nej 
Fläckar och missfärgningar: Bild 25 

Lukt  
 
Lukt vid inträde i C-korridor: Nej 
Lukt vid inträde i 62C1: Stark metallisk doft 

Ventilationssystem 
 
Mekaniskt frånluftssystem med självdragsventiler under fönstren. 
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Frånluftskanalerna var i gott skick. 
Ingen risk för nedsmutsad luft. 
Tilluftsdon är stängda under fönster: Bild 4: Här ser vi att självdragsventilen är stängd och detta 
fenomen upprepas genom hela skolan förrutom ett enda klassrum 

Fukt 
 
Flagnad färg: Nej 
Missfärgningar som kan ha orsakats av fukt: Ja på mattan  

 
Bild 15: Den röda missfärgade mattan. 

Sprickbildning i väggar och grund: Nej 

Okulär besiktning rum 62C2 
 
Tecken på fuktskada: Nej 
Takläckage: Nej 
Ytterväggsläckage: Nej  
Kondens på innerytor: Nej 
Mattsläpp: Nej 
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Mattan var i gott skick. 
Kondens på fönster: Nej 
Fläckar och missfärgningar: Nej 

Lukt  
 
Lukt vid inträde i C-korridor: Nej 
Lukt vid inträde i 62C2: Ingen doft 

Ventilationssystem 
 
Mekaniskt frånluftssystem med självdragsventiler under fönstren. 
Frånluftskanalerna var i gott skick. 
Ingen risk för nedsmutsad luft. 
Tilluftsdon är stängda under fönster: Bild 6 

Fukt 
 
Flagnad färg: Nej 
Missfärgningar som kan ha orsakats av fukt: Nej 
Sprickbildning i väggar och grund: Nej 

Okulär besiktning rum 62C3 
 
Tecken på fuktskada: Ja  
Takläckage: Nej 
Ytterväggsläckage: Nej  
Kondens på innerytor: Nej 
Mattsläpp: Nej 
Kondens på fönster: Nej 
Fläckar och missfärgningar: Bild 29 
 

Lukt  
 
Lukt vid inträde i C-korridor: Nej 
Lukt vid inträde i 62C3: Stark metallisk doft 

Ventilationssystem 
 
Mekaniskt frånluftssystem med självdragsventiler under fönstren. 
Frånluftskanaler var i gott skick. 
Ingen risk för nedsmutsad luft. 
Tilluftsdon är stängda under fönster: Bild 6 
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Fukt 
 
Flagnad färg: Nej 
Missfärgningar som kan ha orsakats av fukt: Ja 

 
Bild 16: Här kan man se hur den röda mattan blivit väldigt missfärgad. 

Sprickbildning i väggar och grund: Nej 

Okulär besiktning rum 62C4 
 
Tecken på fuktskada: Ja  
Takläckage: Nej 
Ytterväggsläckage: Nej  
Kondens på innerytor: Nej 
Mattsläpp: Nej 
Kondens på fönster: Nej 
Fläckar och missfärgningar: Bild 30 

Lukt.  
 
Lukt vid inträde i C-korridor: Nej 
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Lukt vid inträde i 62C4: Stark metallisk doft 

Ventilationssystem 
 
Mekaniskt frånluftssystem med självdragsventiler under fönstren. 
Ingen risk för nedsmutsad luft. 
Tilluftsdon är stängda under fönster: Bild 6 

Fukt 
 
Flagnad färg: Nej 
 
Vägg   Tak 
 
Fuktkvot syll: 6 %  Fuktkvot råspont: - 
Fuktkvot regel: 6 %  Fuktkvot takregel: 6 % 
Fuktkvot spont: -   
 
Missfärgningar som kan ha orsakats av fukt: Ja 

 
Bild 17: Den röda mattan som tenderar till att bli väldigt missfärgad. 



 79 

Sprickbildning i väggar och grund: Ja i yttervägg och innervägg 

 
Bild 18: Här är det sprucket i ytterväggen. 
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Bild 19: Här kan man se hur innerväggen har spruckit.  

5.8 Byggnad D 

Okulär besiktning rum 78D1 
 
Tecken på fuktskada: Nej 
Takläckage: Nej 
Ytterväggsläckage: Nej  
Kondens på innerytor: Nej 
Mattsläpp: Nej 
Mattan var i gott skick. 
Kondens på fönster: Nej 
Fläckar och missfärgningar: Nej 

Lukt  
 
Lukt vid inträde i D-korridor: Nej 
Lukt vid inträde i 78D1: Ingen doft 
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Ventilationssystem 
 
Mekaniskt till- och frånluftssystem med tilluft vid golvet och frånluft vid taket. 
Frånluftskanaler var i gott skick. 
Ingen risk för nedsmutsad luft. 

Fukt 
 
Flagnad färg: Nej 
Missfärgningar som kan ha orsakats av fukt: Nej 
Sprickbildning i väggar och grund: Nej 

Okulär besiktning rum 78D2 
 
Tecken på fuktskada: Nej 
Takläckage: Nej 
Ytterväggsläckage: Nej  
Kondens på innerytor: Nej 
Mattsläpp: Nej 
Mattan var i gott skick. 
Kondens på fönster: Nej 
Fläckar och missfärgningar: Nej 

Lukt  
 
Lukt vid inträde i D-korridor: Nej 
Lukt vid inträde i 70D2: Ingen doft 

Ventilationssystem 
 
Mekaniskt till- och frånluftssystem med tilluft vid golvet och frånluft vid taket. 
Frånluftskanaler var i gott skick. 
Ingen risk för nedsmutsad luft. 

Fukt 
 
Flagnad färg: Nej 
Missfärgningar som kan ha orsakats av fukt: Nej 
Sprickbildning i väggar och grund: Nej 
 
Vägg   Tak 
 
Fuktkvot syll: 6 %  Fuktkvot råspont: - 
Fuktkvot regel: -  Fuktkvot takregel: - 
Fuktkvot spont: -   
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Okulär besiktning rum 78D3 
 
Tecken på fuktskada: Nej 
Takläckage: Nej 
Ytterväggsläckage: Nej  
Kondens på innerytor: Nej 
Mattsläpp: Nej 
Mattan var i gott skick. 
Kondens på fönster: Nej 
Fläckar och missfärgningar: Nej 

Lukt  
 
Lukt vid inträde i D-korridor: Nej 
Lukt vid inträde i 78D3: Ingen doft 

Ventilationssystem 
 
Mekaniskt till- och frånluftssystem med tilluft vid golvet och frånluft vid taket. 
Frånluftskanaler var i gott skick. 
Ingen risk för nedsmutsad luft. 

Fukt 
 
Flagnad färg: Nej 
Missfärgningar som kan ha orsakats av fukt: Nej 
Sprickbildning i väggar och grund: Nej 

Okulär besiktning rum 78D4 
 
Tecken på fuktskada: Nej 
Takläckage: Nej 
Ytterväggsläckage: Nej  
Kondens på innerytor: Nej 
Mattsläpp: Nej 
Mattan var i gott skick. 
Kondens på fönster: Nej 
Fläckar och missfärgningar: Nej 

Lukt  
 
Lukt vid inträde i D-korridor: Nej 
Lukt vid inträde i 78D4: Ingen doft 
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Ventilationssystem 
 
Mekaniskt till- och frånluftssystem med tilluft vid golvet och frånluft vid taket. 
Frånluftskanaler var i bra skick. 
Ingen risk för nedsmutsad luft. 

Fukt 
 
Flagnad färg: Nej 
Missfärgningar som kan ha orsakats av fukt: Nej 
Sprickbildning i väggar och grund: Ja i innervägg 

Okulär besiktning rum 62D1 
 
Tecken på fuktskada: Ja  
Takläckage: Nej 
Ytterväggsläckage: Nej  
Kondens på innerytor: Nej 
Mattsläpp: Nej 
Kondens på fönster: Nej 
Fläckar och missfärgningar: Bild 42 

Lukt  
 
Lukt vid inträde i D-korridor: Nej 
Lukt vid inträde i 62D1: Stark metallisk doft 

Ventilationssystem 
 
Mekaniskt frånluftssystem med självdragsventiler under fönstren. 
Ingen risk för nedsmutsad luft. 
Frånluftskanaler var i bra skick. 
Tilluftsdon är stängda under fönster: Bild 6 

Fukt 
 
Flagnad färg: Nej 
Missfärgningar som kan ha orsakats av fukt: Ja 



 84 

 
Bild 20: Den röda mattan som blivit missfärgad. 

Sprickbildning i väggar och grund: Nej 

Okulär besiktning rum 62D2 
 
Tecken på fuktskada: Nej 
Takläckage: Nej 
Ytterväggsläckage: Nej  
Kondens på innerytor: Nej 
Mattsläpp: Nej 
Mattan var i gott skick. 
Kondens på fönster: Nej 
Fläckar och missfärgningar: Nej 
 
Lukt 
 
Lukt vid inträde i D-korridor: Nej 
Lukt vid inträde i 62D2: Ingen doft 
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Ventilationssystem 
 
Mekaniskt frånluftssystem med självdragsventiler under fönstren. 
Ingen risk för nedsmutsad luft. 
Frånluftskanaler var i gott skick. 
Tilluftsdon är öppna under fönster. 

 
Bild 21: Det enda klassrummet som hade öppna självdragsventiler. 

Fukt 
 
Flagnad färg: Nej 
Missfärgningar som kan ha orsakats av fukt: Nej 
Sprickbildning i väggar och grund: Nej 
 
Vägg   Tak 
 
Fuktkvot syll: 6 %  Fuktkvot råspont: 7 % 
Fuktkvot regel: 8 %  Fuktkvot takregel: - 
Fuktkvot spont: -  
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Okulär besiktning rum 62D3 
 
Tecken på fuktskada: Ja  
Takläckage: Nej 
Ytterväggsläckage: Nej  
Kondens på innerytor: Nej 
Mattsläpp: Nej 
Kondens på fönster: Nej 
Fläckar och missfärgningar: Bild 47 

Lukt  
 
Lukt vid inträde i D-korridor: Nej 
Lukt vid inträde i 62D3: Stark metallisk doft 

Ventilationssystem 
 
Mekaniskt frånluftssystem med självdragsventiler under fönstren. 
Ingen risk för nedsmutsad luft. 
Tilluftsdon är stängda under fönster: Bild 6 
Frånluftskanaler i bra skick. 

Fukt 
 
Flagnad färg: Nej 
Missfärgningar som kan ha orsakats av fukt: Ja 
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Bild 22: Den röda mattan som är mycket missfärgad. 

Sprickbildning i väggar och grund: Nej 

Okulär besiktning rum 62D4 
 
Tecken på fuktskada: Nej 
Takläckage: Nej 
Ytterväggsläckage: Nej  
Kondens på innerytor: Nej 
Mattsläpp: Nej 
Mattan var i gott skick. 
Kondens på fönster: Nej 
Fläckar och missfärgningar: Nej 

Lukt.  
 
Lukt vid inträde i D-korridor: Nej 
Lukt vid inträde i 62D4: Ingen doft 

Ventilationssystem 
 
Mekaniskt frånluftssystem med självdragsventiler under fönstren. 
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Ingen risk för nedsmutsad luft. 
Tilluftsdon är stängda under fönster: Bild 6 
Frånluftskanaler i bra skick. 

Fukt 
 
Flagnad färg: Nej 
Missfärgningar som kan ha orsakats av fukt: Nej 
Sprickbildning i väggar och grund: Nej 

5.9 Utomhus 

5.9.1 Yttertak 

 
Bild 23: Stående vatten på B-hus. 
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Bild 24: Igentäppt dräneringskanal på B-hus, detta var den enda som var igentäppt. 
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Bild 25: En kanal som ej är igentäppt på B-hus, och vattnet flödar ner i dräneringsröret som det ska. 
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Bild 26: Torrt och fint tak på D-huset. 
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Bild 27: Torrt och fint tak på C-hus. 
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Bild 28: Även B-huset hade ett fint och torrt tak. 
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Bild 29: : Mycket lite stående vatten på taken. 
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5.9.2 Övriga detaljer 

 
Bild 30: Lokal fuktbelastning av läckande dränering, teglet uppfuktat. 
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Bild 31: Läckande anslutning till dräneringsrör. 
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Bild 32: Här har vi ytterligare en dålig anslutning. 
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Bild 33: Här har det också läckt. 
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Bild 34: Ytterligare en anslutning som fungerar väldigt dåligt. 
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Bild 35: Och det här är ett exempel på hur det absolut inte får se ut. 

 

5.10 Insyn i konstruktionsdelar 
 

• Källare B-huset 
• Fuktskada Rum B2 
• Fuktskada Rum B3 
• Undertak B-huset 
• Undertak C-huset 
• Kulvert C-huset 
• Undertak D-huset 
• Vägg Rum 78C2 
• Tak Rum 78C2 
• Vägg Rum 62C4 
• Tak Rum 62C4 
• Vägg Rum 78D2 
• Tak Rum 78D2 
• Vägg Rum 62D2 
• Tak Rum 62D2 
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Källare B-huset 

 
Bild 36: Här har jag öppnat upp en fönsterkarm i källaren i hus B och som vi kan se så är träet i direkt 
kontakt med betongen, men träet är inte skadat och du har ingen flagning av färg från listerna runt 
fönstrena. Uppenbarligen är betongen torr, frigoliten isolerar och hindrar fukt från att komma igenom 
väggen men däremot så får du en kall källarvägg och risken är att du får en väldigt fuktig yta mellan 
frigoliten och betongen. Man ska aldrig sätta trä i direkt kontakt med betong. 
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Bild 37: Här ser vi hur listerna i källaren är i di rekt kontakt med betongen vilket inte är bra. 
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Fuktskada Rum B2 

 
Bild 38: Här ser vi fuktskadan i rum B2 och har kan vi direkt se att du har mögelangrepp på träet och det 
luktade även konstigt när man öppnade undertaket. 
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Fuktskada Rum B3 

 
Bild 39: Här har vi en fuktskada i rum B3 och även här är träet angripet av mögel och det luktade konstigt 
när man öppna upp undertaket. 
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Undertak B-hus 

 
Bild 40: I undertaket här ser vi hur dom byggt in formvirke vilket är förbjudet idag. 
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Undertak C-huset 

 
Bild 41: Även här ser vi hur dom byggt in formvirke i undertaket. 

 



 107 

Värmekulvert C-huset 

 
Bild 42: Här är vi nere i kulverten i C-huset och här kan vi se hur de inte tagit bort valvformen vilken 
garanterat är mögelskadad. 



 108 

 
Bild 43: Här fortsätter valvformen i kulverten. 
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Bild 44: Här är kulverten igen och här kan man se hur det ligger en massa bråte och hur formvirke finns kvar 
även här nere, det luktade väldigt unket och gammal jordkällare. 
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Undertak D-huset 

 
Bild 45: Även här finner vi formvirke uppbyggt i un dertaket. 

 



 111 

Rum 78C2 

 
Bild 46: Här har vi insyn i väggen och vad vi ser så är det rikligt isolerat, vindskiva och fuktspärrar är 
intakta. Inga synliga skador på konstruktionen. 
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Bild 47: Här ser vi syllen och den har inga skador, det luktade även inget när man öppnade väggen. 



 113 

 
Bild 48: Här har vi väggen ur en annan synvinkel och man kan då se fuktspärren och sponten som är alla i 
väldigt gott skick. 
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Tak Rum 78C2 

 
Bild 49: Här ser vi upp i taket och som man kan se är sponten i mycket gott skick och du har även bra 
ventilation i luftspalten. 
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Bild 50: Här har vi innertaksläkten vilket är i myc ket bra skick också, och till höger så har du fukt/vind- 
skyddet som är i väldigt bra skick. 
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Rum 62C4 

 
Bild 51: Här ser man in i väggen notera avsaknaden av fuktspärr. 
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Bild 52: Träet i väggen är som sagt i väldigt gott skick. 
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Bild 53: Träet är i bra skick i väggen. 
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Tak Rum 62C4 

 
Bild 54: Här ser vi taket och vi har en fuktspärr, träreglar och en del isolering. Det som ser ut att vara i sämst 
skick är isoleringen men träet var i väldigt gott skick. 
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Bild 55: Här har vi sponten i armaturtrumman som är i väldigt gott skick. 
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Bild 56: Här är sponten som ligger precis under taket och den är torr och i väldigt gott skick, dock att ha en 
massa trä i anslutning till yttertaket är inget bra eftersom platta tak tenderar till att läcka ibland och då är 
skadan ett faktum. 
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Rum 78D2 

 
Bild 57: Här har vi träregelväggen igen och den är i mycket gott skick, med träet som ser väldigt bra ut. 
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Bild 58: Ytterligare en bild på ytterväggen där man kan se teglet på ytterväggen, även här så märker man 
avsaknaden av luftspalt mellan vindskivan och teglet. 
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Bild 59: Sponten är i väldigt gott skick i ytterväggen och även fuktspärren är orörd. 
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Tak Rum 78D2 

 
Bild 60: Här ser vi en bild på takkonstruktionen och som man kan se är den i väldigt gott skick och 
fuktspärren är orörd, det var även väldigt bra ventilation i luftspalten i taket. 
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Rum 62D2 

 
Bild 61: Här kan man se väggkonstruktionen och det man lägger märke till är avsaknaden av fuktspärr men 
träet är torrt och ser bra ut. Det är även för lite isolering och vindskivan är i direkt kontakt med ytterväggen. 
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Tak Rum 60D2 

 
Bild 62: Här ser vi taket och att träet är torrt och ser bra ut, det man kanske kan anmärka är att isoleringen 
ser gammal ut. 

6. Analys av ritningar och fältundersökning 

6.1 Luftkvalitet 
 
Inga av de uppmätta mängder TVOC som uppmätts se Tabell 9 ligger inom den gräns på 
300µg/m3 som Chemik Lab har utarbetat i samarbete med miljöförvaltningen i Stockholm, Hus 
och Hälsa i Stockholm, 1992. Här är gränsvärdena långt under det som anges som referensvärdet 
och detta tyder på att totalhalten av flyktiga ämnen är mycket låg. Dock ifall emissionerna är 
avklingande, intermittenta eller tilltagande är svårt att svara på. Detta behandlas även i kapitel 
3.4. 
 
En orsak kan vara att man har en intermittent emission i de rummen med den röda mattan som 
har uppvisat skador som tyder på att limmet har reagerat med mattan när den blivit utsatt för stark 
värme då t ex när solen ligger på. (Se Bild 47) 
Detta kan även bevisas hävdar jag i de rum där den röda mattan har blivit missfärgad så har man 
även en lukt som jag skulle vilja beskriva som en stark metallisk lukt och var detta observerades 
se bilaga 1. I alla dessa rum så hade den röda mattan blivit missfärgad på stora delar och hur 
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missfärgningarna såg ut se Bild 15, Bild 25, Bild 29, Bild 30, Bild 42, Bild 47. Dock så var det i 
ett rum mycket små missfärgningar men ingen lukt. Min slutsats är att dessa emissioner skulle 
vara intermittenta men när mattan väl blivit skadad ordentligt så luktar den hela tiden oavsett 
vilken årstid det är. Lukten kan bli starkare under varma och soliga årstider vilket mycket väl 
stämmer in på hur emissioner fungerar rent fysikaliskt. 
 
Mikrobiologiska sporer som har uppmätts redovisas i Tabell 10 och se även kapitel 3. De 
mätningar som är gjorda i alla husen registrerar inga förhöjda halter utan man kan säga att de 
ligger en bra bit under det som anges som gränsvärdet på 1000 Cfu/m3. Referensprovet som var 
utomhus på skolgården var det provet som mätte högst antal mikrobiologiska sporer per m3. 
Detta tyder på att de mikrobiologiska sporer som cirkulerat i inomhusluften har varit marginella 
och ej borde kunnat ge större besvär. Endast då personen varit mycket allergisk mot dessa 
biologiska ämnen så skulle en allergisk reaktion uppstå, men då borde personen också haft stora 
besvär då han/hon varit borta från skolan. Det finns inga värden som överstiger 1000 ppm CO2 
vilket är gränsvärdet för gott inomhusklimat enligt myndigheterna. 

6.2 Sammanställning av mall 
Se bilaga 1. 

6.2 Byggnad B, uppförd år 1962 
 
Denna byggnad har två plan med en källarvåning och en markvåning, lokalerna som ligger i 
källarplan har använts som aktivitetsrum. Det man kan notera först ur ren konstruktionsmässig 
synpunkt är avsaknaden av isolering under bottenplattan, den enda isolering som finns ligger i 
betongplattan. Betongplattan blir kall och fuktig om man skulle ha använt något material som 
varit känsligt för fukt så skulle detta ha kunnat reagerat på den kalla och fuktiga miljön. Men som 
proverna visar är inte fukttillståndet i betongplattan något anmärkningsvärt högt utan alla prover 
ligger <85 % RÅ se Tabell 6. Källarväggarna har invändig isolering och vilket betyder att 
väggarna blir kalla och även kanske lokalt fuktiga, plus att även här ligger frigoliten i väggarna 
vilket gör att det fungerar som en ångspärr på insidan. Man ska alltid låta källarväggarna ha 
isolering på utsidan så att man erhåller en varm konstruktion. Det trä som ligger i anslutning till 
betongen har klarat sig bra och var torrt och fräscht se Bild 65 och Bild 66. Här har inga 
fuktmätningar utförts eftersom denna del ej ska rivas. Se även kapitel 4. 
Ytterväggskonstruktionen är en bärande yttervägg uppbyggd av stålpelare och här har man 
placerat fönster för tillförsel av mycket ljus se Bild 1. Under fönstren så är väggen uppbyggd som 
en enkel regelvägg med en 5 cm Rockwool matta. Hur konstruktionen ser ut på insidan framgår 
ej då jag inte haft möjlighet att öppna upp väggen för inspektion då detta utrymme ska användas 
som förråd. Då detta hus uppfördes med samma konstruktion som de andra husen byggda år 1962 
så finns det antagligen likheter med dom andra husen hur lokala fuktbelastningar har påverkat 
väggen. Då man tittar på ritningarna i ytterväggens överkant på B-huset så ser man en ½*½ tums 
impregnerad regel som är ingjuten direkt i betongen. Detta är inte bra då fuktbelastningen är hög i 
ytterväggen och att det kan läcka från taket ner på träregeln, trä skall aldrig gjutas in i betong då 
betongen alltid innehåller mycket vatten. Flera av de exempel som nämns i kapitel 4.1 kan vara 
orsaken till fuktskadorna. 
Taket är uppbyggt som ett lågt lutande tak med en större taklutning är 1,5° vilket gör att 
lutningen är inte för liten enligt kompendiet Byggnadsteknikens grunder utgiven av KTH. Jag har 
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heller inte haft möjlighet att göra några stickprov här eftersom det ska användas som förråd men 
jag har haft möjlighet att inspektera de ställen där de haft en fuktskada se Bild 10. Denna bild 
visar klart och tydligt att de haft en fuktskada som beror på att yttertaket inte har hållit tätt, när 
man tittar i undertaket (se Bild 67) så ser man klart och tydligt att man har ett mögelangrepp men 
dessa skador är inte under tillväxt. Även i rum B3 (se Bild 68) så har man ett takläckage och där 
träet är angripet av mögel, jag antar att detta problem uppstår när man bygger in trä i ett lågt 
lutande tak. Chansen att det kommer läcka genom det täckande ytskiktet mycket stor. Hur detta 
mögelangrepp har påverkat inomhusmiljön är svårt att säga, men eftersom detta endast är en 
väldigt lokal påverkan så tror jag att det är marginellt hur detta kan ha påverkat inomhusmiljön i 
skolan. Jag har ej haft möjlighet att göra några fuktmätningar här eftersom denna del ska rivas. Se 
även 4.1. 
 

6.3 Byggnad C och D, uppförd år 1962 
 
Byggnad C och D är uppbyggda på exakt samma sätt med en vanlig platta på mark. Det man 
reagerar på är avsaknaden av isolering under betongplattan vilket lämnar den kall och kanske 
lokalt fuktig, den isoleringen som finns ligger i betongen. Men de prover som är tagna i 
betongplattan visar anmärkningsvärt låga värden för denna konstruktion >85% RÅ se Tabell 7 
och Tabell 8. Man har bestämt sig för att gjuta en värmekulvert där man drar rörledningar. I 
denna kulvert så finner man valvform som är ingjuten i betongen (se Bild 71 och Bild 72) och 
denna har garanterat blivit mögelskadad plus att det ligger oerhört mycket bråte kvar i denna 
kulvert från byggtiden. Det luktade mögel och var kallt och ruggigt där nere.  
Denna yttervägg är uppförd precis med samma konstruktion som i B-huset men här har jag haft 
möjlighet att göra ett stickprov för att kolla hur den var utformad och hur den har stått emot fukt 
och yttre påverkningar. Här finns ingen ångspärr och det finns ingen ventilation mellan teglet och 
vindskivan, det är även mycket dåligt isolerat (se Bild 80 och Bild 90).  Att det saknas en 
fuktspärr i väggen gör ju att fukt kan vandra fritt i hela väggen och att det inte finns någon 
ventilation mellan teglet och vindskyddet gör det lättare för fukt att vandra in genom väggen när 
teglet blir blött. Men det vi ser här är att träet är i bra skick och även isoleringen se Bild 81, Bild 
82. Även här hittar vi den ½*½ tums impregnerade träregeln som är ingjuten i överkant av 
ytterväggskonstruktionen. Fuktmätningarna visade inga som helst tecken på att träet i dom 
provpunkter jag analyserade skulle vara skadat eller angripet av fukt se utförda fuktmätningar i 
kapitel 5.5 och även kapitel 2. Flera av de exempel som nämns i kapitel 4.1 kan vara orsaken till 
fuktskadorna. 
Taket är utfört likadant som taket i B-huset men här har jag haft möjlighet att kunna öppna upp 
och studera konstruktionen och hur den ser ut på insidan. Det jag reagerar på är att man har byggt 
in så mycket trä i taket och speciellt att träläkt ligger i direkt kontakt med kopparharneskpappen 
se Bild 85. Ifall taket läcker vilket ofta platta tak tenderar till att göra ifall man inte är noggrann 
så har man direkt en påverkan på allt trä där läckaget uppstår. Det fanns även ingen luftspalt där 
fukt som kommit in i konstruktionen kan luftas ur. Detta var helt enkelt ett tak som är 
undermåligt uppfört och jag kan mycket väl tänka mig att lokalt på vissa ställen så har träet i 
detta tak blivit skadat. Det är även oerhört dåligt isolerat med dagens mått och denna utformning 
skulle ej vara tillåten idag. På Bild 83 och Bild 91 så ser man inga som helst tecken på att träet 
skulle vara skadat eller angripet av fukt. Se även kapitel 4.1. 
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6.4 Byggnad C och D, uppförd år 1978 
 
Denna konstruktion är överlag mycket bättre än den utförd 1962 och här finns isolering under 
betongplattan vilket gör att den blir varm och torr. Jag finner inget mer av intresse rent 
konstruktionsmässigt som jag skulle vilja anmärka. 
Ytterväggen är en vanlig träregelvägg. När jag öppnade upp konstruktionen så var träet torrt (se 
Bild 75, Bild 86 och Bild 87) och den hade en ångspärr på insidan se Bild 77 och Bild 88. Även 
syllen var i mycket bra skick och eftersom det inte går att se på ritningen huruvida dom använt 
syllisolering eller inte så kan man endast spekulera i detta se Bild 76. Det man kan anmärka är 
avsaknaden av luftspalt mellan vindskivan och skalmuren detta kan resultera i lokala 
fuktbelastningar som kommer av slagregn eller läckande dränering. Fuktkvoterna i väggen var 
låga se även kapitel 5.6 och kapitel 2. 
Detta tak är utformat på ett mycket bra sätt med ordentliga lager isolering, rejäl fuktspärr och en 
ordentlig luftspalt i vilken det var mycket bra ventilation se Bild 78, Bild 79 och Bild 89.Bild 60: 
Här ser vi en bild på takkonstruktionen och som man kan se är den i väldigt gott skick och 
fuktspärren är orörd, det var även väldigt bra ventilation i luftspalten i taket. Fuktmätningarna 
visade inga tecken på att ytterväggen skulle vara angripen av fukt se även kapitel 5.6 och kapitel 
4.1. 
 

6.5 Utomhus 

6.5.1 Yttertak 
När jag inspekterade yttertaket så fann jag i ett fall en större pöl med vatten som inte dränerades 
bort (se Bild 50) och även så fanns ett igentäppt dräneringskanal se Bild 51. Det stående vattnet 
utgör en stor risk för att det kan börja läcka in och även en igentäppt dräneringskanal kan vid 
stora regnmängder göra att det samlas stora kvantiteter vatten på taket. Följden av detta kan bli att 
det börjar läcka vid fogar och slutligen så tar sig vattnet ner i undertaket. Överlag så var det god 
avrinning från taket och det såg torrt och fint ut. (se Bild 52, Bild 53, Bild 54, Bild 55, Bild 56, 
Bild 57 och Bild 58. 
 

6.5.2 Övriga Detaljer 
Då jag inspekterade dräneringen runt huset så fann jag stora brister i hur dräneringen avleddes 
från taket, det var anslutningar som ej fungerade som de skulle (se Bild 60, Bild 61 och Bild 63) 
detta leder till uppfuktning av teglet som man tydligt kan se på mina bilder. Problemet är att när 
teglet blir mättat på fukt så börjar det läcka in genom väggen och fuktar upp syll, isolering och 
alla reglar i väggen. Då det heller inte fanns någon luftspalt (se Bild 80 och Bild 87) som kan 
dränera bort den här överskottsfukten så tror jag att dessa ställen har fuktskador i syll och reglar. 
Här är fler bilder på dåligt utförd dränering och detta var genomgående för hela skolan. (se Bild 
62 och Bild 64) 

7. Slutsats 
 
Är dom delarna byggda år 1962 fuktskadade? 
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B-huset 
 
Ja i takkonstruktionen där man haft läckage men ej i väggar och i källare. Jag har ej haft 
möjlighet att öppna upp väggar för att göra fuktmätningar och inspektera konstruktionen 
Eftersom denna del är identisk med C och D-huset så har jag svårt att tänka mig att det skulle 
vara någon större skillnad, dock kan dom lokala fuktbelastningarna vara olika. Det jag säkert vet 
är att vi har haft två läckage i taket vilka inte är åtgärdade, dessa har orsakat mögelskador men 
som ej längre är pågående. Där det har läckt in genom taket på sina ställen i B-huset, öppnade jag 
upp och där kunde man klart och tydligt se möglet men här var träet torrt och skadan var gammal. 
Dom här skadorna i taket på B-huset har mycket marginellt kunnat påverka inomhusmiljön, 
vilket även rapporten från Sweco FFNS har kunnat bevisa. I B-huset har vi en källarvägg med 
invändig isolering och trä ingjutet direkt i betongen utan fuktspärr, detta gör att speciellt trä som 
är i direkt kontakt med betongen kan börja angripas av mögel ifall det kommer i kontakt med 
fukt. Dock så var träet i källaren mycket torrt och fint, kunde inte hitta några spår av mögel eller 
ens tillstymmelse till angrepp av mögel. Betongplattan i B-huset var torr och hade ej några höga 
relativa ånghalter dessa låg under 85 % vilket inte är i riskzonen för lim och matta, det saknas 
isolering helt under betongplattan vilket lämnar den kall och fuktig. Isoleringen som finns är 
cellplast och har en tjocklek på 5 cm. Detta har säkert påverkat det termiska klimatet inomhus 
väldigt negativt, lokalerna har känts kalla och dragiga. 
 
C- och D-huset 
 
Nej denna del är ej fuktskadad, de stickprov jag har utfört har ej visat något resultat som skulle 
vara av intresse det man dock kan konstatera är att B-, C- och D-huset varit undermåligt 
konstruerade. Betongplattan i C- och D-huset saknar isolering undertill vilket lämnar den kall och 
fuktig, endast 5 cm isolering i denna konstruktion gör att golvet känns kallt och även utgör även 
köldbrygga i klassrummen. Ytterväggen saknar fuktspärr vilket gör det fritt för fukt att vandra 
från yttervägg till innervägg även den undermåliga isoleringen vilket kan göra att klassrummen 
känns dragiga och kalla. Om ingen luftspalt finns i väggen, så har fukt ej någon möjlighet att 
luftas ur. Allt trä i väggarna i C- och D-huset var torrt och i mycket bra skick. Taket i 60-tals 
delarna var inte heller något konstruktionsmässigt underverk med lite isolering och råspont direkt 
i kontakt med yttertaket, och ingen luftning av yttertaket i denna del. Detta gör att om fukt tränger 
in, så uppkommer en skada nästan direkt eftersom fukten blir fast mellan den inre fuktspärren och 
det ångtäta yttertaket, det finns alltså ingen som helst möjlighet för fukten att försvinna när den 
väl har kommit in. Träet i taket i C- och D-huset var i mycket bra skick och visade inga skador på 
fukt. Den största konstruktionsmässiga felet enligt mig är den kulvert man gjutit för VVS, där har 
man glömt att ta bort valvform och även slängt ner massa bråte från byggtiden, i denna del 
luktade det mögel och väldigt unket. 
 
Kan det finnas mögel och andra fuktrelaterade emissioner? 
 
B-, C- och D-huset 
 
Ja i B-huset vet jag att det finns mögel i alla fall på två ställen där man har haft läckage från taket, 
men att det skulle vara något mer allmänt problem med mögel har jag svårt att tro. I C- och D-
huset kan jag med stor säkerhet säga att det ej finns något mögel i väggar och tak, dock så i 
kulverten  vet jag att det finns mögel, då det här var kallt, fuktigt och luktade mögel. Andra 
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fuktrelaterade emissioner har jag med stor säkerhet kunnat påvisa, där den röda mattan finns och 
är missfärgad så har jag kunnat påvisa en speciell lukt som jag skulle vilja beskriva som starkt 
metallisk. I de delar som var byggda år 1962, där dom hade tagit bort den röda mattan och ersatt 
den med en annan så fanns ingen lukt överhuvudtaget. Det som kan vara orsaken till 
missfärgningarna och lukten är att limmet tillsammans med fukt och stark värme har gjort att 
dessa missfärgningar uppstod, när väl skadan är skedd så har man en speciell lukt som nog kan 
upplevas som obehaglig av personalen.  
 
Finns det risk att delar av skolan blivit fuktskadade, om det överhuvudtaget finns någon 
skada? 
 
I B-huset finns en fuktskador men som är åtgärdade och detta har berott på att taket har varit otätt 
så det har runnit ner vatten direkt i innertaket. Även en anledning till att den blivit fuktskadad i 
denna del är för att man byggt in massor av trä med direkt kontakt med yttertaket utan möjlighet 
till luftning. I C- och D-huset har man ej haft några fuktskador, dock så kan man kanske hitta 
lokala fuktskador men ett mer allmänt problem kunde jag ej finna.  
 
Har det funnits tekniska lösningar och konstruktioner som varit olämpliga i detta fall? 
 
Ja 
 
Kan materialvalet till skolan ha varit olämpligt? 
 
Ja 
 
Hur har ventilationen varit utformad, kan den ha varit en orsak till en dåliga inomhus 
miljö? 
 
Ventilationen har ej varit dåligt utförd, men det som däremot är en väldigt stor faktor i den dåliga 
inomhusmiljön är att alla tilluftsventiler har varit stängda förutom en enda ventil. Utformningen 
såg bra ut med intag under fönster och sen ska luften cirkulera upp genom klassrummet för att 
sen transporteras bort  högst upp i klassrummet genom en ventilationstrumma. Det som däremot 
uppstår nu när alla ventiler är stängda är att ingen tillförsel av ny utomhusluft, dock så har detta 
en uttorkande effekt på konstruktionen där torr luft sugs genom hela konstruktionen och detta är 
ju positivt. Men alla positiva sidor har ju negativa också, och det som händer är att det blir 
undertryck i klassrummen och övertryck i dom stora värmekulvertarna som går genom hela 
skolan. Då börjar luften att transporteras från kulvertarna upp i klassrummen och detta medför att 
det kan till och från lukta obehagligt och mögel i klassrummen.  
 
Är dom delarna byggda år 1978 fuktskadade? 
 
C- och D-huset 
 
De delarna som var byggda år 1978 är mycket bättre utförda, du har rikligt med isolering under 
betongplattan vilket lämnar konstruktionen varm och torr. Ytterväggarna har fuktspärr dock så 
saknar även dessa väggar en luftspalt, vilket gör att fukt har svårt att luftas ur. Men även här fann 
jag ej några som helst spår av angrepp av mögel, träet var torrt, fräscht och i mycket bra skick. 
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Dock så kan det ha uppstått lokala fuktbelastningar som jag ej har uppmärksammat men då har de 
varit mycket små och ej haft betydelse för den allmänna inomhusmiljön. Taket var i mycket gott 
skick med ordentlig isolering och även med en rejäl luftspalt där fukt kan ventileras bort. Detta 
tak har jag mycket svårt att tro att det skulle vara något som helst fel på.  
 
Kan det finnas mögel och andra fuktrelaterade emissioner? 
 
Det kan finnas mögel och den del jag tänker mest på är väggen, eftersom taket var väldigt bra 
utfört med luftspalten som kan vädra ut fukt som kommit in. I vägen kan det ha uppstått lokala 
fuktbelastningar som tex. läckande dräneringsrör eller slagregn som har trängt in i väggen. Men 
dessa är så små i förhållande till det mer allmänna problem som skolan har haft så jag har svårt 
att tro att detta kan vara en bidragande orsak. I dessa delar så luktade allt fräscht och mattorna var 
det inga fel på. 
 
Finns det risk att delar av skolan blivit fuktskadade, om det överhuvudtaget finns någon 
skada? 
 
Nej jag kunde inte finna några skador som helst i varken C- eller D-huset och detta beror på den 
goda konstruktionsmässiga utformningen. 
 
Har det funnits tekniska lösningar och konstruktioner som varit olämpliga i detta fall? 
 
Ja det har funnits endast en sak som jag reagerat på, det var avsaknaden av luftspalt mellan 
vindskivan och skalmuren, detta är en nackdel då fukt ej kan ventileras ur väggen. 
 
Kan materialvalet till skolan ha varit olämpligt? 
 
I dessa delar har jag ej kunnat finna något material som gett upphov till det påstådda dåliga 
inomhusklimatet. 
 
Hur har ventilationen varit utformad, kan den ha varit en orsak till en dåliga inomhus 
miljö? 
 
Ventilationen i dessa delar har varit ett mekaniskt till- och frånluftsaggregat, tilluften har kommit 
in vid undersida av golv och sedan tagits ut i översida av innerväggen. Detta är precis utformat 
som det ska och ska ge god cirkulation och även ordentlig tillförsel av ny luft i klassrummen. 
 
Varför har man beslutat att skolan ska rivas? 
 
Eftersom inget i rapporten från Sweco och min undersökning tyder på att det finns brister i 
inomhusmiljön. Skolan kommer att rivas pga. den psykologiska effekten hos personalen att 
kommunen har mer eller mindre ignorerat att åtgärda dom felen som har varit synliga och helt 
enkelt låtit skolan förfalla. Den känslan som de anställda haft när de jobbat i Veingeskolan F har 
påverkat dem så negativt att de vägrat vara i lokalerna. De främsta skadorna jag tänker på är i B-
huset där man har haft läckage i taket, och att man ej gjort en undersökning tidigare för att 
konstatera ifall där fanns pågående mögeltillväxt. Även att när man har konstaterat att man haft 
ett läckage så borde man bytt ut de undertaksplattor som har blivit missfärgade av vattnet. Även 
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den röda mattan som blivit helt förstörd av lim och solljus vilken ger ifrån sig en stark obehaglig 
lukt borde ha bytts ut. I de lokaler där man bytt mattan så har lukten helt försvunnit. 
 
Förslag till åtgärder 
 

1. Byta ut undertaksplattor där det har läckt igenom 
2. Byta ut skadat virke i tak där det vart läckage 
3. Byta ut mattan den röda mattan 
4. Måla om inomhus 
5. Ordna ventilationen så den fungerar korrekt 
6. Byta ut formvirket i undertak 
7. Tömma kulvert på bråte och ta bort större delen av virket som finns inbyggt 
8. Byta ut eller laga dom existerande dräneringsrören som ej uppfyller önskad 

funktion 
9. Laga tak så det ej står vatten stilla på taket efter det regnat 
10. Ta bort bråte ur dräneringskanaler på tak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bilagor 
 

1.Sammanställning av mall 
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Tecken på fuktskada Takläckage
B1* J N
B2** J J
B3* J J
78C1 N N
78C2 N N
62C1* J N
62C2** N N
62C3* J N
62C4* J N
78D1 N N
78D2 N N
78D3 N N
78D4 N N
62D1* J N
62D2** N N
62D3* J N
62D4** N N
*=Skadad matta
**=Bytt ut matta  

Mattsläpp Kondens på fönster
B1* N N
B2** N N
B3* N N
78C1 N N
78C2 N N
62C1* N N
62C2** N N
62C3* N N
62C4* N N
78D1 N N
78D2 N N
78D3 N N
78D4 N N
62D1* N N
62D2** N N
62D3* N N
62D4** N N
*=Skadad matta
**=Bytt ut matta  
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Öppna/Stängda ventiler Flagnad Färg
B1* S J
B2** S N
B3* S N
78C1 N
78C2 N
62C1* S N
62C2** S N
62C3* S N
62C4* S N
78D1 N
78D2 N
78D3 N
78D4 N
62D1* S N
62D2** Ö N
62D3* S N
62D4** S N
*=Skadad matta
**=Bytt ut matta  

Ytterväggsläckage Kondens på innerytor
B1* N N
B2** N N
B3* N N
78C1 N N
78C2 N N
62C1* N N
62C2** N N
62C3* N N
62C4* N N
78D1 N N
78D2 N N
78D3 N N
78D4 N N
62D1* N N
62D2** N N
62D3* N N
62D4** N N
*=Skadad matta
**=Bytt ut matta  
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Fläckar och missfärgningar Lukt
B1* J N
B2** J N
B3* J J
78C1 N N
78C2 N N
62C1* J J
62C2** N N
62C3* J J
62C4* J J
78D1 N N
78D2 N N
78D3 N N
78D4 N N
62D1* J J
62D2** N N
62D3* J J
62D4** N N
*=Skadad matta
**=Bytt ut matta  

Missfärgningar som kan ha orsakats av fukt Sprickbildning
B1* J J
B2** J N
B3* J J
78C1 N J
78C2 N J
62C1* J N
62C2** N N
62C3* J N
62C4* J J
78D1 N N
78D2 N N
78D3 N N
78D4 N N
62D1* J N
62D2** N N
62D3* J N
62D4** N N
*=Skadad matta
**=Bytt ut matta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


