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Allmänna upplysningar 
  
Uppdragsgivare: Vallentuna kommun 

Arne Malmberg 

186 86 Vallentuna 

  
Objekt: Karlbergsskolan, Vallentuna. 

  
Uppdrag: Undersöka innemiljön och eventuell förekomst av fukt- 

och mögelskador samt ge förslag till övergripande åtgärder 

i sal 1A lågstadiedel och sal 5K låg- och mellanstadiedel. 

  
Besiktningsdag: 16 december 2016 och 23 januari 2017. 

  
Besiktningsman: Roland Blomquist, tel. 070-594 49 94 och Sten Ros tel 

070-5807778. 

  
Övriga närvarande: Personalen. 

  
Objektsbeskrivning: Skolbyggnader. 

 Byggår 1970-talet 

 Stomme Träkonstruktion 

 Ytterväggar Träkonstruktion med tegelfasad och 

fasadpanel. 

 Yttertak  Pulpettak med plåtbeklädnad. 

 Bjälklag mot 

mark: 

Betongplatta på mark utan 

underliggande värmeisolering och med 

överbetong ovan markisolering.  

  
Bakgrund: Personalen upplever hälsobesvär då de vistas i lokalerna. 

Två rum har valts ut för denna undersökning med 

omfattande provtagning i golv- och väggkonstruktionen. 

Denna undersökning syftar till att undersöka om det finns 

fukt- och mögelskador etc. som skulle kunna ge upphov 

till påtalade hälsobesvär. Golven i sal 1A har åtgärdats 

2013 med bland annat ny fukt- och emissionsspärr. 

  
Tillgängliga handlingar: Planritningar och bakgrundsinformation av personalen. 

  
Kvalitetskontroll: Varje rapport kvalitetsgranskas innan rapporten signeras. 

Utredningsarbetet styrs av en dokumenterad rutin. 

ByggMiljöGruppen är miljö- och kvalitetscertifierad enligt 

ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 genom Qvalify AB. 
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Utförda undersökningar 

Okulärbesiktning 

 Okulärbesiktning av lokalerna i berörda delar. 

 Okulärbesiktning utvändigt av fasad och mark vid berörda utrymmen. 

 Okulärbesiktning utfördes vid samtliga provplatser, se markering på planritning bilaga 1. 

 

Okulärbesiktning redovisas under ”Undersökningar” nedan. 

Mätningar och provtagningar 

 Fuktkvotsmätning (u) utfördes i trä med fuktkvotsmätare Protimeter Surveymaster. 

 Fuktindikering i gipsskivors kartongpapp utfördes med Protimeter Surveymaster. 

 Fuktindikering i betongplattan utfördes med fuktindikator Gann UNI 1. 

 Större provhål med varierande storlek sågades upp i nedre del av ytterväggar och i golv skars 

mattor upp för kontroll. 

 Materialprov för mykologisk analys har tagits på spånskivor i väggar, vindpapp, 

Masoniteboard och syllar. Analyserna har utförts av Svenska Miljöinstitutet i Stockholm 

(IVL AB), se bilaga 2. 

 Mögelspormängdsmätningar har utförts med spormätare av typ RCS-sampler. Proverna har 

tagits i rumsluften samt utomhus som referens. Analyserna har utförts av Svenska 

Miljöinstitutet (IVL AB), se bilaga 3. 

 Materialprover har tagits ut för luktanalys på spånskiva, vindpapp, Masonite och syllar. 

Luktprover tas ut på plats och genomgår på annan plats luktbedömning av en luktpanel 

sammansatt av minst tre stycken erfarna utredningsingenjörer på ByggMiljöGruppen,  

se bilaga 4.  

 Prov för bestämning av luftens innehåll (luftprofilanalys) av flyktiga organiska ämnen 

(VOC) togs med pumpad provtagning på Tenax absorbend. Analyserna utfördes av IVL 

(Svenska Miljöinstitutet AB i Stockholm). Se bilaga 5. 

Resultaten av utförda provtagningar framgår under ”Undersökningsresultat” sidan 6.  
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Bedömningsgrunder 
 

Fukt 

 På organiska material finns risk för mögelpåväxt vid RF > 70–75 %. 

I trä motsvarar detta en fuktkvot u > 15–16 %. 

I trä finns risk för tillväxt av blånadssvamp vid fuktkvot u > 20 %. 

Risk för röta finns vid fuktkvot u > 28 %. 

 På betong finns risk för alkalisk nedbrytning av mattlim vid RF > 85 %. 

 Fuktindikering i betongplatta mot mark utan underliggande värmeisolering:  

 Utslag ~ 60–90 är normala, förväntade värden 

 Utslag ~ 90–120 är förhöjda värden 

 Utslag ~ 120–180 bedöms som mycket förhöjda värden. 

 

 

Mögelsporer 

 Halten mögelsporer i utomhusluften varierar relativt kraftigt beroende på årstid. Högst är 

halterna i utomhusluften under våren och sommaren och lägst under vintern då marken är 

snötäckt. Detta medför att även halterna sporer i inomhusluften kommer att variera beroende 

på årstid då utomhusluften tas in via ventilationssystemet. En del sporer avskiljs i filtren i 

ventilationssystemet. Ventilationssystemets filter (avskiljningsgrad) på tilluften påverkar 

också halten sporer i luften. 

 Några hygieniska gränsvärden för mögelsporer finns inte i Sverige för icke industriell miljö 

såsom kontorsmiljö och miljö för skolverksamhet. Det hygieniska gränsvärdet för (HGV) för 

industriell miljö är satt till 1000 000 CFU/m³. 

 Enligt WHO (World Health Organisation) är riktvärdet att sporhalten i rumsluften i hus skall 

understiga 500 CFU/m³. Några gränsvärden finns ej. 

 Enligt EU direktiv är riktvärdet att sporhalten i rumsluft i hus ska understiga 200 CFU/m³ för 

att halterna ska bedömas som låga. Några gränsvärden finns ej. 

 Den gräns som används praktiskt av skadeutredare beträffande rumsluft är att halterna 

(CFU/m³) i rumsluften ska vara i samma storleksordning som utomhusluften. Är halterna i 

rumsluften betydligt högre (flera gånger högre) i kombination med kraftigt avvikande 

samansättning sporer indikerar detta en fukt/mögelskada. 

 

Luftprofilanalys i rumsluft, lättflyktiga organiska ämnen (VOC) 

 Den gräns som används praktiskt för TVOC i inomhusluft är 300 µg/m³. 

Gränsen gäller för icke-industriell inomhusluft. TVOC är ett mycket ospecifikt värde som 

inte kan kopplas till medicinska hälsoeffekter. Man måste bedöma de enskilda ämnena. 
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Undersökningsresultat 

Provplats 1 sal 1A Huskropp: Lågstadiedel 
 

Beskrivning 

 

Ett större provhål ca 50x100 cm togs upp i nedre delen av ytterväggen för kontroll.  

 

Golvkonstruktion sett ovanifrån: Linoleummatta, fukt- och emissionsspärr från 2013, 

överbetong ca 50 mm, markisolering, konstruktionsbetong/betongplatta mot mark. 

 

Ytterväggskonstruktion sett utifrån: Tegelfasad/träpanel, luftspalt 20-25 mm fylld med 

brukstuggor som har anliggning mot dubbla lager vindpapp, 95 mm stenullsisolering mellan 

träregelvägg. Ångspärr (transparent) som är spröd samt 2 lager spånskiva (äldre och nyare). 

Ventilöppning (stålgaller) i fasaden. Ev. igensatt ventilationsöppning. 

 

Iakttagelser utvändigt 

 

På utsidan uppvisar fasadpanelen fuktskador nertill mot fönsterbleck. 

 

 

 
Bild 3422 ovan visar fuktskador i fasadpanelen nertill mot plåtbleck. 
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Otät anslutning mellan fasadpanel och skalmuren av tegel. Man kunde se in i 

ytterväggskonstruktionen mellan fasadpanel och tegelfasad. 

   
Bilderna 3420 och 3419 ovan visar otät anslutning mellan tegel och fasadpanel. 

 

 

   
Bilderna 3414 och 3416 ovan visar marklutning mot grunden. 

   
Bilderna 3416 och 3418 visar öppen dilatationsfog. 
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Bilderna 3428 och 3430 ovan visar rökgastest i otätheter i fasaden. Rök som släpptes vid 

otätheter i fasaden trängde in i rumsluften. 

 

 

Iakttagelser invändigt 

Kraftig vertikal spricka mellan ytterväggen (lättvägg) och mellanväggen som består av 

betong. Med rökgas konstaterades att det tränger in uteluft via otätheter i fasaden och vidare 

in i rummet via sprickan. 

   
Bilderna 3423 och 3424 ovan visar vertikal spricka i vägghörn mot utomhus där det  

”drar” in uteluft. 

Det ligger 2 stycken ytterväggsyllar ovanpå varandra. Nedre del av inre väggspånskivan  

något missfärgad. 
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Bilderna 2434 och 3435 ovan visar nedre del av den ”gamla” yttre spånskivan i väggen  

som är något missfärgad nertill. 

   
Bilderna 3437 och 3438 ovan visar upptaget provhål i ytterväggen där brukstuggorna  

har fuktat upp vindpappen och orsakat mikrobiella skador. 

   
Bilderna 3442 och 3443 ovan visar ytterväggskonstruktionen med dubbla syllar  

som står ner mot konstruktionsbetongen. Nedre syllen (tryckt) ligger direkt mot  

den fuktiga betongplattan utan syllremsa. Höga mätvärden indikerades med fuktindikator 

under syllen mot betongplattan. 
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Masonite boardskiva vid igensatt luftintag är fuktig, se mätningar nedan, samt synligt 

missfärgad. 

 
Bild 3444 visar fuktskadad Masonite boardskiva vid luftintag (igensatt luftintag). 

Mätningar i ytterväggen 

Fuktindikering i brukstuggor mot vindspapp (direkt kontakt) visar höga mätvärden  

(u = 40 %).  

Fuktkvot, u = 25 % i Masoniteboard vid luftintag ”fuktigt”. 

Övre syll:  

Fuktkvot, u = 16 % i utsidan av ytterväggsyllen (ej tryckimpregnerad), ”förhöjt”. 

Fuktkvot, u = 10 % i insidan av ytterväggsyllen (ej tryckimpregnerad), ”torrt”. 

Fuktkvot, u = 8-12 % i ovansidan av ytterväggsyllen (ej tryckimpregnerad), ”torrt”. 

Fuktkvot, u = 12 % i undersidan av ytterväggsyllen (ej tryckimpregnerad), ”torrt”. 

 

Undre syll:  

Fuktkvot u = 15-16 % i övre del av syllen (tryckimpregnerad), ”förhöjt”. 

Fuktkvot u = 20-21 % i nedre del av syllen (tryckimpregnerad), ”fuktigt”. 
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Fuktindikering i betongplatta på mark 

Fuktindikering utfördes i ca 20-30 stycken punkter mot betongplattan.  

Genomgående låga mätvärden indikerades i golvet med Gann fuktindikator (Gann utslag 55-

70) ”torrt”. 

Med fuktindikator indikerades ”höga” värden mot betongplattan under syllen. Gann  ̴ 120-130 

utslag. 

 

Mätningar i golv, och iakttagelser 

 

RF= 47 %, t= 18,0 °C under linoleummattan ”torrt”. 

Ingen onormal lukt kändes under mattan. 

 

Provtagningar 

 

Prov nr 211 togs på yttre väggspånskiva för luktanalys och mykologisk analys på 

laboratorium. 

Luktanalysen visar att provet avger svag mögellukt (se bilaga 4). 

Den mykologiska analysen visar att provet är mikrobiellt skadat (se bilaga 2). 

 

Prov nr 212 togs på vindpapp mot brukstuggor för luktanalys och mykologisk analys på 

laboratorium. 

Luktanalysen visar att provet avger svag mögellukt (se bilaga 4). 

Den mykologiska analysen visar att provet är mikrobiellt skadat (se bilaga 2). 

 

Prov nr 213 togs på Masonite board vid luftintag för luktanalys och mykologisk analys på 

laboratorium. 

Luktanalysen visar att provet avger mögellukt (se bilaga 4). 

Den mykologiska analysen visar att provet är mikrobiellt skadat (se bilaga 2). 

 

Prov nr 214 övre ytterväggsyll (ej tryckimpregnerad) för luktanalys och mykologisk analys på 

laboratorium. 

Luktanalysen visar att provet enbart avger ”naturlig” materiallukt (se bilaga 4). 

Den mykologiska analysen visar att provet är mikrobiellt skadat (se bilaga 2). 

 

Prov nr 215 togs på undre ytterväggsyll (tryckimpregnerad) för luktanalys och mykologisk 

analys på laboratorium. 

Luktanalysen visar att provet avger impregneringslukt (se bilaga 4). 

Den mykologiska analysen visar att provet är mikrobiellt skadat (se bilaga 2). 
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PP 2 Golv mitt i rummet 
 

Beskrivning 

 

Fuktmätning utfördes under mattan. 

Golvkonstruktion sett ovanifrån: Linoleummatta, fukt- och emissionsspärr från 2013, 

överbetong ca 50 mm, markisolering, konstruktionsbetong/betongplatta mot mark. 

 

Iakttagelser 

 

Linoleummattan är limmad på överbetong. Ingen onormal lukt kändes under mattan. 

 

Mätningar 

 

RF = 48 %, t = 20°C under linoleummattan ”torrt”. 

 

PP 3 Sal 5K i låg- och mellanstadiet vid ytterväggen 
 

Beskrivning 

 

Golv- och väggkonstruktion lika sal 1A. I denna sal ligger det PVC-matta limmad direkt mot 

överbetong samt att överbetongen ej har försetts med fukt/emissionsspärr enligt uppgift. 

 

Golv 

 

Fuktindikering golv 

 

Fuktindikering utfördes i ca 20-30 punkter mot betongplattan. 

Med Gann fuktindikator indikerades låga förväntade värden. Gann utslag ̴  50-90.  

De lägsta värden indikerades invid yttervägg och ca 2 meter in i rummet. 

 

Fuktmätning i golv vid yttervägg 

 

Iakttagelser 
 

Limmad PVC-matta med uppvik mot väggar. 

 

Fuktmätning 

 

RF = 38 %, t= 15, 0°C under PVC-mattan ”torrt”. 
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Iakttagelser i ytterväggen 

 

Beskrivning 

 

Ett större provhål ca 50-100 cm togs upp i nedre delen av ytterväggen för kontroll. 

Konstruktion lika PP1 men med Masonite boardskiva istället för vindpapp. Här finns det 

enbart en tryckimpregnerad syll (d.v.s. ej dubbla syllar). Här finns även en vattenutledare av 

plastfolie under teglet. 

 

Iakttagelser 

 

Igensatt ”ventilöppning” i nedre delen av ytterväggen. 

 

 
Bild 3456 ovan visar igensatt ”ventilöppning” i ytterväggens nedre del med stålgaller  

utvändigt i fasaden. 
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Bilderna 3457 och 3458 ovan visar fuktfläckar (torra) på Masonite board (vindskiva)  

samt uttaget prov på tryckimpregnerad syll. Under syllen ligger det oplastad drevremsa. 

 

 
Bild 3459 ovan visar fuktskadad Masonite boardskiva nertill som ligger direkt an mot 

brukstuggorna i skalmuren. Mikrobiell lukt kändes från Masoniteboarden nertill som var 

fuktig. 
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Bild 3460 visar markisolering av stenull (se gul pil) på konstruktionsbetong och överbetong 

vid ytterväggsyllen. Tunt lager cellplastisolering mellan överbetong och yttervägg. 

 

Mätningar i ytterväggen 

 

Fuktkvot u = 20-27 % i underkanten av syllen ”fuktigt”. 

Fuktkvot u = 27 % i utsida syll mot Masonite board och fasadtegel ”fuktigt”. 

Fuktkvot u = 9-10 % i väggreglar ”torrt”. 

Fuktkvot u = 19-20 % i Masonite board ”fuktigt”. 

Gann indikerat 115-180 mot betongplattan under syllen ”fuktigt”. 

 

Provtagningar 

 

Prov nr 216 togs på tryckimpregnerad ytterväggsyll 50-100 mm för luktanalys och 

mykologisk analys på laboratorium. 

Luktanalysen visar att provet avger impregneringslukt (se bilaga 4). 

Den mykologiska analysen visar att provet är mikrobiellt skadat (se bilaga 2). 

 

Prov nr 217 togs på Masonite board (vindskydd mot tegel) för luktanalys och mykologisk 

analys på laboratorium. 

Luktanalysen visar att provet avger ”svag” mögellukt och impregneringslukt (se bilaga 4). 

Den mykologiska analysen visar att provet är mikrobiellt skadat (se bilaga 2). 
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PP4 Golv i mitten av klassrummet 
 

Iakttagelser 

 

Limmad PVC-matta mot betong. ”Normal” lukt kändes under mattan. 

 

Mätningar 
 

RF = 81,4 %, t = 20,6 °C under PVC-mattan ”torrt”. 

 

 
Bild 3453 ovan visar fuktmätning under PVC-mattan. 
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Luftmätningar 

Lättflyktiga organiska ämnen (VOC) 

Beskrivning 

Pumpad provtagning utfördes i rumsluften i sal 1A och sal 5K samt i utomhusluften som 

referens. 

Analyssvar 

Uppmätta totalhalter VOC i rumsluften understiger det praktiska gränsvärde som finns för 

denna typ av mätning. Gränsvärdet är ett tidsvägt medelvärde på 300 g/m
3
. 

 

Inga enskilda ämnen förekommer i onormalt höga halter i proverna. 

I proverna finns ämnen i låga halter som är vanligt förekommande i inomhusluft.  

Kemiska ämnen från mattor och limmer etc. förekommer i låga halter. 

 

Utomhusprovet uppvisar normala halter. 

 

Detaljerade analysresultat redovisas i bilaga 5. 

 

Mögelspormängdsmätning 

Beskrivning 

Mögelspormängdsmätning utfördes i rumsluften i sal 5C , sal 5K och i biblioteket 

(referensprov inne) samt utomhus som referens. 

Analyssvar 

Låga halter sporer uppmättes i rumsluften i samtliga prover. Halterna i rumsluften är i samma 

nivå som i referensprovet i utomhusluften. 

Floran sporer (sammansättningen av sporer) i rumsluften avviker inte från uteluften vilket är 

normalt. 

Halterna understiger de riktvärden som finns för inomhusmiljö. 

 

Detaljerade analyssvar finns redovisade i bilaga 3. 
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Sammanfattning och bedömning 

Bakgrund 

Personalen upplever hälsobesvär i vissa utrymmen i skolan bland annat i sal 1A och 5K där 

ByggMiljöGruppen har utfört undersökningar. Golven i sal 1A har tidigare åtgärdats med 

bland annat ny fukt- och emissionsspärr. 

Undersökningsresultat 

Utförda undersökningar visar att det förekommer fukt- och mögelskador i nedre delen av 

ytterväggarna. Skadorna är orsakade av ”skalmursproblematik” d.v.s. att luftspalten är fylld 

med brukstuggor som ligger an mot bakomliggande vindskydd bestående av vindpapp 

respektive Masonite board. Vid slagregn när skalmuren blir fuktig leds fukt in via 

brukstuggorna som fuktar upp vindskyddet som består av organiskt material (vindpapp, 

Masoniteboard) varvid mögelskador uppstår.  

Ytterväggssyllar har monterats mot betongplatta utan underliggande fuktskydd. Under 

syllarna ligger det enbart en oplastad drevremsa och på vissa platser ligger syllen direkt på 

betongplattan utan fuktspärr. Detta innebär att syllarna blir fuktiga dels av fukt utifrån via 

skalmuren samt att fukt tillförs underifrån via betongplattan. Höga fuktförhållanden 

uppmättes i syllarnas undersida och utsida. Fuktbelastningen varierar beroende på 

väderlekstyp. 

Det finns även mögelangrepp på nedre delar av väggspånskivor som kan vara orsakade av 

städvatten eller gamla vattenskador. 

Utförda mykologiska analyser av uttagna materialprover visar att det förekommer mikrobiella 

skador på väggskivor av spånskiva, vindpapp, Masoniteboardskivor och ytterväggsyllar.  

Inga fuktskador eller avvikande lukt förekommer i golven där undersökningar har utförts. 

Luftmätningarna visar genomgående på låga halter mögelsporer i rumsluften. Det går dock 

inte att utesluta att föroreningar från konstaterade mikrobiella skador i nedre delen av 

väggarna kan påverka inomhusmiljön vid vissa väderleksförhållanden (tryckförhållanden). 

Vid rökgastest utifrån vid sal 1A mellan fasadtegel och skalmur trängde det in rökgas i 

vertikal spricka i vägghörnet mellan ytterväggen och angränsande mellanvägg av betong. 

Detta innebär att föroreningar i nedre del av ytterväggar kan tillföras rumsluften. 

Luftmätningar avseende VOC (lättflyktiga organiska ämnen) visade genomgående på låga 

totalhalter. Halterna i rumsluften var i samma nivå i de rum där personal upplever problem 

som i referensrummet (biblioteket). 

Luftmätningar avseende VOC visar även att inga enskilda kemiska ämnen som avgår vid 

nedbrytning av mattor och mattlim förekommer i onormalt höga halter i rumsluften. 

Ovanstående tyder på att det inte är problem med golven. 
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Åtgärder 

Med hänsyn till ovan konstaterade fuktskador med mikrobiella angrepp i nedre del av 

ytterväggar och då personal påtalar hälsobesvär rekommenderas åtgärder. 

Åtgärder och fortsatta undersökningar 

Vi rekommenderar att undersökningar utförs i nedre del av ytterväggarna på fler platser för att 

få en helhetsbild av statusen och åtgärdsbehovet i hela skolbyggnaden. 

Följande åtgärder rekommenderas beträffande ytterväggar där fukt- och mögelskador har 

konstaterats i sal 1A och i sal 5K och eventuellt på andra platser. 

Följande principåtgärdsförslag rekommenderas: 

Eventuellt kan åtgärdsförslaget behöva revideras beroende på faktiskt utförande som 

framkommer vid rivning/friläggning. 

 Fasadteglet rivs från betongsockeln och upp till nivå med plåten under fönstren och 

ställvis hela vägen upp till takplåten. 

 Vindskydd bakom teglet rivs bort. 

 Mineralullsisoleringen i bröstningshöjd rivs bort. 

 Ångspärren och väggskivorna (spånskivor) på väggarnas insida rivs bort. 

 Ytterväggsyllarna sågas bort (dubbla syllar på vissa platser). 

 Betongplattan rengörs noggrant med stålborste och industridammsugare där syllen 

varit placerad. Betongytan saneras därefter med mögelsaneringsvätska av typ Odox 

som dödar av eventuella mögelrester samt tar bort eventuell mögellukt som ”satt” sig i 

betongplattan. 

 Kvarvarande väggreglar i bröstningshöjd saneras med stålborste och 

industridammsugare samt sprutas med Odox. 

 Ny ytterväggsyll (ej tryckimpregnerad) monteras med syllremsa mot betongplattan. 

 Nytt vindskydd av typ Glasroc H Storm eller motsvarande med tejpade skarvar. 

 Ny skalmur med luftspalt minst 30 mm alternativt ny fasadpanel med luftspalt (minst 

25 mm) monteras. Skalmur utföres luftad i var 4:e stödfog. 

 Nya syllar skyddas med vattenutledande papp eller plåt eller motsvarande som 

monteras under skalmuren. 

 Ytterväggarna återställs med ny mineralullsisolering och med ny invändig ångspärr av 

0,2 mm plastfolie etc. Tätning av glipor/sprickor där träfasad och skalmur möts. 

 Markytor invid grunden justeras så att fall erhålls från byggnaden. 

 Då även träfasaderna ovan skalmur är i behov av byte p.g.a. ålder och skick, 

torrsprickor, röta bytes de ut (där de inte är bytta) i samband med ovanstående 

åtgärder. 
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