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Allmänna upplysningar 
 

Uppdragsgivare: Vallentuna kommun 

Att: Jakob Olofsson 

186 86 Vallentuna 

 

Objekt: Karlbergsskolan, Vallentuna. 

  

Uppdrag: Kompletterande undersökning av inomhusmiljön i ovanstående 

skolbyggnad genom luftkvalitémätningar i rumsluften. 

  

Besiktningsdag: 2017-06-12 

  

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

 

Objektsbeskrivning:  I följande utrymmen har mätningar utförts: Sal 3A, Sal 2B, 

Sunnanäng arbetsrum, avdelning Vargarna, Expedition, 

Grupprum 1B, Lönneberga, Katthult Gul pysselrum och 

Katthult Röd vilrum. 

 

Bakgrund: ByggMiljöGruppen har tidigare utfört undersökningar av 

innemiljön i vissa delar av skolan genom luftmätningar och 

förstörande provtagning. Resultat från denna undersökning har 

tidigare redovisats i rapport daterad 2017-03-20. Detta är en 

kompletterande undersökning av luftkvalitén. 

  

Tillgängliga handlingar: Ritningar. 

 

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 
 

Provtagningar 
 

 Mögelspormängdsmätning utfördes i rumsluften samt utomhus som referens. 

Analysen utfördes av IVL (Svenska Miljöinstitutet AB i Stockholm). 

 

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

(VOC) togs med pumpad provtagning på Tenax absorbent. Analysen utfördes av IVL 

(Svenska Miljöinstitutet AB i Stockholm). 

 

Resultaten av utförda provtagningar framgår under "Undersökningar" nedan. Detaljerade 

analysresultat redovisas i bilagor. 

 

Riskkriterier 
 

Luftprofilanalys i rumsluft, Lättflyktiga organiska ämnen (VOC) 

 

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

Gränserna gäller för icke-industriell inomhusluft.  

 

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 rumsluften. 

 

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

miljö såsom kontorsmiljö, skolmiljö etc. Det hygieniska gränsvärdet (HGV) för 

industriell miljö är satt till 1000 000 CFU/m3. 

 

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

ska 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 sammansättning sporer indikerar detta en fukt-/mögelskada. 
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Undersökningar 

Lättflyktiga organiska ämnen (VOC), Luftprofilanalys 

Beskrivning 

Pumpad provtagning utfördes i rumsluften i följande utrymmen: 

Prov 1: Sal 3A, Prov 2: Sal 2B, Prov 3: Sunnanäng arbetsrum, Prov 4: Avdelning Vargarna, 

Prov 5: Expedition, Prov 6: Grupprum 1B, Prov 7: Lönneberga, Prov 8: Katthult Gul 

pysselrum, Prov 9: Katthult Röd vilrum 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/m3. 

 

Inga enskilda ämnen förekommer i onormalt höga halter i proverna. 

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

 

Detaljerade analysresultat redovisas i bilaga 2. 

 

Mögelspormängdsmätning 

Beskrivning 

Mögelspormängdsmätning utfördes i rumsluften i följande utrymmen: 

Prov 1: Sal 3A, Prov 2: Sal 2B, Prov 3: Sunnanäng arbetsrum, Prov 4: Avdelning Vargarna, 

Prov 5: Expedition, Prov 6: Grupprum 1B, Prov 7: Lönneberga, Prov 8: Katthult Gul 

pysselrum, Prov 9: Katthult Röd vilrum samt i utomhusluften som referens. 

Analyssvar 

Låga halter sporer uppmättes i rumsluften, halterna är betydligt lägre jämfört med 

referensprovet i utomhusluften. 

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

normalt. 

Detaljerade analyssvar finns redovisade i bilaga 1. 
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Sammanfattning och bedömning 
 

Utförda luftanalyser beträffande mögelsporer och lättflyktiga organiska ämnen visar 

förväntade normala (låga) halter. Inga avvikande resultat har kunnat uppmätas i rumsluften. 
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