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Sammanfattning 
 
 
ByggMiljöGruppen fick i uppdrag att göra fukttekniska undersökningar i skolan 
och ta prover på material från känsliga byggnadsdelar i konstruktionen. Vidare så 
har kontroll av eventuella läckage och kontroll av eventuell oren luft i rumsluft och 
kulvert utförts. Undersökningarna som har gjorts är extra omfattande sett till rå-
dande förhållanden för att få en så bred och fördjupad undersökning som möjligt i 
åtkomliga delar där skador mest sannolikt bedöms kunna framkomma. Pro-
ver/undersökningar har också tagits/gjorts enligt förslag från Miljöenheten Vallen-
tuna Kommun. 
 
Skador finns i konstruktionen – av mikrobiologisk art. Skadorna finns främst på 
syllar, träreglar och asfaboard. Skadorna är torra. Orsaken till skadorna som fram-
kommit vid mikrobiologiska analyser kan bero på byggfukt eller äldre läckage som 
nu är uttorkade. Asfaboarden kan vara påverkad av utomhusmiljön. Blånadskadat 
virke kan också ha byggts in då byggnaden uppfördes. 
 
Linoleummattor som har påväxt på juteväven på baksidan kan ha orsakats av våta 
städmetoder. Mattor i rum kan förhållandevis enkelt bytas enlig ett upprättat åt-
gärdsprogram som kan tas fram. Att städvatten är en trolig orsak beror på att be-
tongplattan är torr enligt gjorda kontroller.  
 
Att åtgärda skadorna med syllar, träreglar och asfaboard är mycket omfattande 
åtgärder som det måste övervägas om det är rimligt att åtgärda i en så gammal 
byggnad. Under en viss period bedöms att åtgärder med ventilationen där det sä-
kerställs att oren luft från kulvertar och grunder inte kan påverka innemiljön räck-
er. 
 
Västra flygeln har kontrollerats okulärt. Västra flygeln har PVC-mattor som inte är 
känsliga för städvatten som linoleummattor. Under flygeln finns uppvärmt utrymme 
(källare/grund). Enligt uppgifter så har västraflygeln upplevts som bra. Gjorda kon-
troller har inte visat på något anmärkningsvärt. 
 
Om kulvetar och grunder hålls under undertryck kan inte föroreningar nå innemil-
jön. Om ventilationen i övrigt hålls balanserad med övervikt till övertryck så be-
döms inte heller föroreningar från byggnadens konstruktion kunna nå innemiljön 
där människor vistas. Detta ses som en användbar åtgärd under en viss tidsperiod 
samtidigt som fukten kontinuerligt hålls under kontroll. 
 
För att säkerställa läget med att inneluften inte förorenas kan kontroller göras vid 
jämna mellanrum. 
 
Vidare, se beskrivningar i rapporten om respektive provplats m m. 
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Allmänna upplysningar 
 
Uppdragsgivare: Vallentuna Kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Att: Arne Malmborg 
Tuna Torg 2 
186 86 Vallentuna 
 

  
Objekt: Ormstaskolan, Blekingevägen 1, 186 45 Vallentuna. 

 
  
Uppdrag: Fukttekniska undersökningar. Provtagning av material i 

byggnadskonstruktionen för kontroll/analyser. Kontroll av 
eventuella läckage och kontroll av eventuell oren luft i 
rumsluft och kulvert. Undersökningarna som har gjorts är 
extra omfattande sett till rådande förhållanden för att få en 
så bred och fördjupad undersökning som möjligt i åtkom-
liga delar där skador mest sannolikt bedöms kunna fram-
komma. Prover/undersökningar har också tagits/gjorts 
enligt förslag från Miljöenheten Vallentuna Kommun. 

  
Besiktningsmän: Lasse Iisakka, utredningsingenjör SBR 
 ByggMiljöGruppen 
 Råsundavägen 166 
 169 36  SOLNA 
 Tel. 08-522 177 00 (växel) eller 070-649 23 70 (mobil) 

Sten Ros, utredningsingenjör SBR 
Vid öppningar av konstruktioner har snickare bistått. 

  
Besiktningsdagar: 2015-02-13, 2015-02-23, 2015-02-24, 2015-02-26 och 

2015-02-27. 
  
Övriga närvarande: Uppdragsgivaren vid inledningsskedet och en del under 

kommande besiktningsdagar. Vaktmästaren har ledsagat 
och hjälpt till vid behov. 

  
Objektsbeskrivning: Skolbyggnad. Byggår mitten av till andra delen av 60-

talet. Grundlagd med betongplatta och i delar med kryp-
grund. 
Tak typ låglutande med pappbeläggning. Ytterväg-
gar/stomme av träreglar. Syllar av tryckimpregnerat virke 
på syllpapp/betong. 
Fasad av tegel. Skalmur, vindskyddsskiva av asfaboard. 
Golv. Limmande golvmattor på betong. I delar 
sandavjämning på betongplatta med golvspån-
skiva/cellplast. 

  
Begränsningar: - 
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Tillgängliga handlingar: Ritningar. Rapport från MCA Analys, Statusbesiktning 

14-11-06, 08, 09. 
  
Kvalitetskontroll: Varje rapport kvalitetsgranskas innan rapporten signeras.  

ByggMiljöGruppen är miljö- och kvalitetscertifierad enligt 
ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 genom SFK-
Certifiering AB.  

Utförda undersökningar 

Okulärbesiktning 
 Okulärbesiktning utfördes i hela skolan inklusive Särskolan Strix och ”klubben” 

samt gymnastiksalsbyggnad och kulvert och grundutrymme under skolan. 
Iakttagelser redovisas under "Undersökningsresultat" nedan. 

Mätningar/provtagningar 
 Fuktkvotsmätning i trä utfördes med fuktkvotsmätare Protimeter 

Mini/Surveymaster. Fuktkvotsmätning i träklotsar/träreglar/syllar i upptagna 
provhål där de var åtkomliga. Hammarsond har använts. 

 Fuktindikering i nedre delar av väggar bestående av gipsskivor med kartong-
papp utfördes med fuktkvotsmätare Protimeter Mini/Surveymaster. 

 Fuktindikeringar i betongplattan utfördes med Protimeter Surveymaster och 
Gann UNI 1.  

 Prover togs ur på mineralullsisolering och ytterväggs- och innerväggssyllar för 
lukt och fuktkontroll och vidare mikrobiologisk undersökning. Prover togs på 
sandfyllning för fuktkontroll och luktanalys. 

 Fältmässiga mätningar av relativ fuktighet (RF) har gjorts med Novasina ms1 
och Testogivare. 

Provtagningar/Analyser 
Materialprover har tagits ur byggnadskonstruktionen – främst i golv/väggvinklar 
där risken för skador bedöms som störst med hänsyn till byggnadstyp. 
 
Prover har också tagits med vägledning/råd från kommunens Miljöenhet. 
 
”Okulär besiktning av de fukt- och mögelskadade delarna av huvudbyggnaden. 
Materialprovtagning i byggnadskonstruktionen (betong, cement etc) i hela huvud-
byggnaden, inklusive Strix gamla lokaler då det finns gammal fukt-och mögel-
skada där som inte är helt utredd. Skicka materialproverna till ett laboratorium 
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som kan analysera vilka typer av mikroorganismer som finns i respektive prov. Se 
till att provtagaren/provtagarna är sakkunniga som innehar kompetens för denna 
typ av provtagning. Detsamma gäller laboratoriet som ska utföra själva material-
analysen, då det är en mikrobiell analys som ska göras. 
Kontrollera hur ventilationssystemet ser ut i hela skolan olika delar. Hur är venti-
lationen kopplad inne i lokalerna? Vilka rum i huvudbyggnaden har gemensam 
ventilation och vilka har fristående ventilation?” 
 

  

Riskkriterier och bedömningsgrunder 
 På organiska material finns risk för mögelpåväxt vid relativ fuktighet (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 relativ fuktighet 
(RF) > 85 %. 

 
Mikrobiologiska analyser, materialprover 
Materialprover som har en riklig till måttlig påväxt av mikroorganismer bedöms 
som avvikande. Beroende på kringliggande omständigheter såsom bl a hur skadan 
kan påverka inomhusmiljön och därmed brukare av lokaler/utrymmen kan skadans 
vikt bedömas. I stort sett i alla krypgrunder så finns en miljö med fukt eller orena 
material och mark/jord som kan bedömas som risk för negativ påverkan av inom-
husmiljö. Material i konstruktioner som är skadade av fukt och mögel kan påverka 
inomhusmiljön så att föroreningar/emissioner påverkar inomhusluften negativt. 
Ju närmare eller öppnare en skada är mot inomhusmiljön ju större risk finns att den 
kan påverka innemiljön. 
 
Luftprov för bestämning av spormängd (cfu/m3) togs med RCS-Sampler. Analysen 
utfördes av IVL Svenska Miljöinstitutet AB. 
 
 
Bedömning av mikrobiell påväxt/förekomst på byggmaterial 
Frekvens och bedömning 
 
Sparsam påväxt/förekomst: Enstaka sporer och hyffragment med en frekvens 
som är vanligt förekommande även på oskadat material. 
 
Måttlig påväxt/förekomst: Intermittenta (ej sammanhängande) strukturer eller 
gruppvis förekommande sporer/hyfer. Detta tyder på att viss tillväxt kan ha skett 
under period av gynnsamma förhållanden. Kan även vara smitta eller avsättningar 
från intilliggande skadat material eller påverkan av uteluft. Åtgärder bedöms från 
fall till fall. 
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Riklig påväxt/förekomst: Påväxt eller mikrobiella strukturer finns på stora delar 
av den undersökta ytan. Miljön på provstället är eller har varit gynnsamt för mikro-
biell påväxt. Åtgärder krävs (Om det kan påverka innemiljön/människor).  
 
Bedömning görs också sett till om det är en aktiv skada som är fuktig eller om det 
är en gammal skada som är torr. En aktuell skada som är fuktig ses normalt som 
mer allvarlig och kräver mer akuta åtgärder. 
En skada i en riskkonstruktion såsom en grund kan ofta lösas genom att se till så 
att luft från grunden inte kan nå/påverka innemiljön. Genom tryckförhållanden kan 
föroreningar/emissioner och lukter förhindras att nå och påverka innemiljön.  
Den skadade miljön i grunden är alltså kvar men åtgärder med exempelvis tryck-
förhållanden förhindrar att ”skadan” kan påverka innemiljön. 
 

 
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.  

 
Prov för bestämning av luftens innehåll av flyktiga organiska ämnen (VOC) togs 
med pumpad provtagning på Tenax absorbent. Analysen utfördes av IVL Svenska 
Miljöinstitutet AB.  

 
 

 
Mögelsporer 
 

 Halten mögelsporer i utomhusluften varierar relativt kraftigt beroende på 
årstid.  
Högst är halterna i utomhusluften under våren och sommaren och lägst un-
der 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 rumsluf-
ten. 
 

 Några hygieniska gränsvärden för mögelsporer finns inte i Sverige för icke 
industriell miljö såsom kontorsmiljö. 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 inte. 
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 Enligt EU direktiv är riktvärdet att sporhalten i rumsluft i hus ska under-
stiga 200 CFU/m3 för att halterna ska bedömas som låga. Några gränsvär-
den finns inte. 
 

 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 indike-
rar detta en fukt-/mögelskada. 
 

Luktanalyser har gjorts av materialprover. Luktanalyserna har gjorda av tre erfarna 
utredningsingenjörer på ByggMiljöGruppen. 

Undersökningsresultat 
 
Provplats 1 

Rum 1203 Bibliotek (matsal) 

Iakttagelser/foto 

  
 

Den relativa fuktigheten under mattan var under 70 %. 
Första bilden visar provplats i vägg och andra bilden prov på linoleummatta en bit 
från yttervägg 
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Mätningar 
Gjorda fuktkontroller (fuktindikeringar/fuktkvotsmätningar/relativ fuktighet) vi-
sade torra förhållanden. Gjorda fuktmätningar har generellt visat på fuktkvoter på 
6-10 %. Detta gäller alla provplatser där det angetts råda torra förhållanden. Där 
annat uppmätts (RF) anges detta i rapporten till aktuell provplats. 
 
Materialprover 
 
Tagna prover  
 

Mikrobiologiska analyser 

Nr Material Provresultat (1 = upp till Sparsam, 
2 = Måttlig, 3 = Riklig förekomst) 

001 Väggsockel 1 
002 Spånskiva 3 
003 Gipsskiva 2-3 
004 Träpanel 3 
005 Linoleummatta 3 
Spånskivan luktade elak på plats. 
 
 
Luftprov (VOC): Under linoleummattan. Provet hade en totalhalt (2143 ug/m3) 
som är under den gräns som laboratoriet använder för påvisande av exempelvis 
alkalisk nedbrytning av limmer och mattor. Några enstaka ämnen (exempelvis n-
butanol och 2-etylhexanol) var inte heller förhöjda enligt laboratoriet. 
 
Luftprov (sporer/oren luft): Inga prover togs på denna provplats. 
 
Kommentarer 
Riklig påväxt finns på spånskiva, gipsskiva, träpanel och linoleummatta. Elak lukt 
från spånskiva. Viss kemisk luft under matta. 
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Provplats 2 

Rum 1318 (Florosilbehandlat rum) 

Iakttagelser/foto 

  
 

 
Första bilden visar översikt av rummet. Andra bilden visar provhål och tagna 
materialprover. Sista bilden visar luftprov (sporer/oren luft) med RCS-sampler. 
 
 
Mätningar 
Gjorda fuktkontroller (fuktindikeringar/fuktkvotsmätningar) visade torra förhållan-
den. 
 
Materialprover 
 
Tagna prover  
 

Mikrobiologiska analyser 

Nr Material Provresultat (1 = upp till Sparsam, 
2 = Måttlig, 3 = Riklig förekomst) 

006 Väggsockel 1 
007 Gipsskiva 2-3 
008 Träpanel 2-3 
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009 Plastfolie 1 
010 Linoleummatta 1 
011 Syll 3 
 
Luftprov (VOC): I rumsluft. Provet hade en totalhalt (55 ug/m3) som är under 
den gräns som laboratoriet använder för påvisande av eventuella brister med inom-
husluften. Några enstaka ämnen var inte heller förhöjda enligt laboratoriet. 
 
Luftprov (sporer/oren luft): Ett prov togs i rummet. Antalet kolonibildande en-
heter var <6 CFU/m3. Ingen anmärkningsvärd sporhalt eller anmärkningsvärda 
sportyper. Referens finns mot uteluft (69 CFU/m3) och kulvert (900 CFU/m3). 
 
Särskild luktanalys av materialprov: Prov 012 mineralull. Provet avgav materi-
allukt enligt luktpanel. 
 
Kommentarer 
Riklig påväxt finns på gipsskiva, träpanel och syll. 
 
Provplats 3 

Rum 1317 (Fyrkanten) 

Iakttagelser/foto 

  
Första bilden visar rum översikt över rummet ”fyrkanten”. Bild två visar prov på 
matta. 
 
Mätningar 
Gjorda fuktkontroller (fuktindikeringar/fuktkvotsmätningar) visade torra förhållan-
den. 
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Materialprover 
 
Tagna prover  
 

Mikrobiologiska analyser 

Nr Material Provresultat (1 = upp till Sparsam, 
2 = Måttlig, 3 = Riklig förekomst) 

013 Linoleummatta 1 
 
Luftprov (VOC): Inget prov togs här. 
 
Luftprov (sporer/oren luft): Ett prov togs i rummet. Antalet kolonibildande en-
heter var 6 CFU/m3. Ingen anmärkningsvärd sporhalt eller anmärkningsvärda spor-
typer. Referens finns mot uteluft (69 CFU/m3) och kulvert (900 CFU/m3). 
 
Kommentarer 
Inget anmärkningsvärt konstaterades. 
 
Provplats 4 

Rum 1319 

Iakttagelser/foto 

  
Bilderna visar rummet och tagna prover. 
 
Mätningar 
Gjorda fuktkontroller (fuktindikeringar/fuktkvotsmätningar) visade torra förhållan-
den. 
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Materialprover 
 
Tagna prover  
 

Mikrobiologiska analyser 

Nr Material Provresultat (1 = upp till Sparsam, 
2 = Måttlig, 3 = Riklig förekomst) 

014 Väggsockel 1 
015 Gipsskiva 1 
017 Linoleummatta 3 
018 Betong 1-3 
019 Plastfolie 1 
 
Luftprov (VOC): Inget prov togs här. 
 
Luftprov (sporer/oren luft): Ett prov togs i rummet. Antalet kolonibildande en-
heter var <6 CFU/m3. Ingen anmärkningsvärd sporhalt eller anmärkningsvärda 
sportyper. Referens finns mot uteluft (69 CFU/m3) och kulvert (900 CFU/m3). 
 
Särskild luktanalys av materialprov: Prov 016 mineralull. Provet avgav materi-
allukt enligt luktpanel. 
 
 
Kommentarer 
Avvikande lukt har påtalats i detta rum. Ingen avvikande lukt kunde kännas vid 
undersökningstillfället. 
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Provplats 5 

Rum 1370 (vindfång) 

Iakttagelser/foto 

  
 

  
Bilderna visar upptagande av provhål i väggkonstruktionen och tagna prover. 
 
Mätningar 
Gjorda fuktkontroller (fuktindikeringar/fuktkvotsmätningar) visade torra förhållan-
den. 
 
Materialprover 
 
Tagna prover  
 

Mikrobiologiska analyser 

Nr Material Provresultat (1 = upp till Sparsam, 
2 = Måttlig, 3 = Riklig förekomst) 

020 Plyfaskiva (trä) 1 
021 Plastfolie 1 
022 Gipsskiva 1 
024 Syll 1 
025 Asfaboard 1-2 
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Luftprov (VOC): Inget prov togs här. 
 
Luftprov (sporer/oren luft): Inga prover togs på denna provplats. 
 
Särskild luktanalys av materialprov: Prov 023 mineralull. Provet avgav materi-
allukt enligt luktpanel. 
 
Kommentarer 
Bedöms inte vara något anmärkningsvärt. 
 
Provplats 6 

Rum 1336 (Strix) golv 

Iakttagelser/foto 

  
Bilderna visar provhål och materialprover.  
Linoleummatta, spånskiva, cellplast, plastfolie på sand, sandfyllning, plastfolie un-
der sand mot betongplattan 
 
Mätningar 
Gjorda fuktkontroller (fuktindikeringar/fuktkvotsmätningar) visade torra förhållan-
den. 
 
Materialprover 
 
Tagna prover  
 

Mikrobiologiska analyser 

Nr Material Provresultat (1 = upp till Sparsam, 
2 = Måttlig, 3 = Riklig förekomst) 

026 Väggsockel golv 1 
027 Linoleummatta golv 2-3 
028 Spånskiva golv 1 
029 Plastfolie (på sand) golv 3 



 
LI 15-8 
16 (36) 

 

031 Plastfolie (under sand) golv 3 
035 Betong (2-3 antagen) 
 
Luftprov (VOC): Inget prov togs här. 
 
Luftprov (sporer/oren luft): Inga prover togs på denna provplats. 
 
Särskild luktanalys av materialprov: Prov 030 sand. Provet avgav materiallukt 
enligt luktpanel 
 
Kommentarer 
Riklig påväxt har framkommit på linoleummatta, plastfolie på sand, plastfolie under 
sand mot betongplattan.  
 
Provplats 7 

Rum 1336 (Strix) vägg 

Iakttagelser/foto 

 
Bilden visar provplats  
 
 
Mätningar 
Gjorda fuktkontroller (fuktindikeringar/fuktkvotsmätningar) visade torra förhållan-
den. 
 
Materialprover 
 
Tagna prover  
 

Mikrobiologiska analyser 

Nr Material Provresultat (1 = upp till Sparsam, 
2 = Måttlig, 3 = Riklig förekomst) 

032 Träpanel vägg 3 
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033 Träspont vägg 3 
034 Plastfolie vägg 3 
037 Syll vägg 2-3 
 
Luftprov (VOC): Inget prov togs här. 
 
Luftprov (sporer/oren luft): Inga prover togs på denna provplats. 
 
Särskild luktanalys av materialprov: Prov 036 mineralull. Provet avgav materi-
allukt enligt luktpanel. 
 
Kommentarer 
Riklig påväxt på alla material. 
 
Provplats 8 

Rum 1354 (Strix) 

Iakttagelser/foto 

  
Första bilden visar provplats i vägg och andra bilden prov på linoleummatta en bit 
från yttervägg Konstruktionen var lika som i rum 1336 men här fanns inte plastfolie 
under sand mot betong. 
 
Mätningar 
Gjorda fuktkontroller (fuktindikeringar/fuktkvotsmätningar) visade torra förhållan-
den. Fältmätning i sand visade ca 68 % RF vid 20 grader. 
 
Materialprover 
 
Tagna prover  
 

Mikrobiologiska analyser 

Nr Material Provresultat (1 = upp till Sparsam, 
2 = Måttlig, 3 = Riklig förekomst) 
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038 Linoleummatta 1 
040 Gips mot sand 1 
041 Plastfolie 1 
042 Betong 1 
 
Luftprov (VOC): Inget prov togs här. 
 
Luftprov (sporer/oren luft): Inga prover togs på denna provplats. 
 
Särskild luktanalys av materialprov: Prov 039 sand. Provet avgav materiallukt 
enligt luktpanel. 
 
Kommentarer 
Inget anmärkningsvärt framkom. 
 
Provplats 9 

Rum 1365 (Strix) 

Iakttagelser/foto 
Golv 
Linoleummatta 2-3 mm 
Spånskiva 22 mm 
Cellplast 70 mm 
Plastfolie 
Sand 50 mm 
Vägg 
Gipsskiva 13 mm gipsskivan ligger mot sanden 
Gipsskiva 13 mm 
Syll på plastfolie 
 
Mätningar 
Gjorda fuktkontroller (fuktindikeringar/fuktkvotsmätningar) visade torra förhållan-
den i trä. Fältmätning i sanden visade ca 80 % RF vid 20 grader. 
 
Materialprover 
 
Tagna prover  
 

Mikrobiologiska analyser 

Nr Material Provresultat (1 = upp till Sparsam, 
2 = Måttlig, 3 = Riklig förekomst) 

043 Linoleummatta 1 
044 Plastfolie 3 
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046 Gipsskiva mot sand 1-3 
047 Syll mellanvägg 1 
048 Betong 1 
 
Luftprov (VOC): Inget prov togs här. 
 
Luftprov (sporer/oren luft): Inga prover togs på denna provplats. 
 
Luktanalys av materialprov: Prov 045 sand. Provet avgav en unken lukt på 
plats. 
 
Kommentarer 
Riklig påväxt på plastfolie och på gipsskiva mot sand. 
 
Provplats 10 

Rum 2303 (klubben, plan 2) 

Iakttagelser/foto 
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Första bilden visar provtagningen av luft med RSC-sampler innan skadan i väggen 
rivits upp. Provet visade låg halt. Se nedan redovisning av luftprov jämfört mot 
referens ute och kulvert. Andra bilden med pilen visar skadeplatsen i 
vägg/takvinkel.  De två kommande bilderna visar skadeplatsen öppnad. 
Bilderna längst ner visar tagna prover och ritning som visar provplats på utrym-
ningsplan. 
 
Mätningar 
Gjorda fuktkontroller (fuktindikeringar/fuktkvotsmätningar) visade torra förhållan-
den. 
 
Materialprover 
 
Tagna prover  
 

Mikrobiologiska analyser 

Nr Material Provresultat (1 = upp till Sparsam, 
2 = Måttlig, 3 = Riklig förekomst) 

050 Väggsockel 2-3 
051 Spånskiva 3 
052 Gipsskiva 3 
 
Luftprov (VOC): Inget prov togs här. 
 
Luftprov (sporer/oren luft): Prov togs i rummet nära den gamla fuktskadan i 
tak/väggvinkel. Antalet kolonibildande enheter var 38 CFU/m3. Ingen anmärk-
ningsvärd sporhalt eller anmärkningsvärda sportyper. Referens finns mot uteluft 
(69 CFU/m3) och kulvert (900 CFU/m3). 
 
Luftprover togs även i rum 2309, 2312 och 2320. På klubben pågick verksamhet 
med barn så där gjordes inga förstörande angrepp i konstruktionen förutom i kor-
ridor där det enligt uppgift varit en vattenskada (synliga tecken på ojämn tapet 
fanns där också).  Det provet redovisas här ovan 38 CFU/m3. 
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Rum 2309 
Luftprov (sporer/oren luft): Ett prov togs i rummet. Antalet kolonibildande en-
heter var 12 CFU/m3. Ingen anmärkningsvärd sporhalt eller anmärkningsvärda 
sportyper. Referens finns mot uteluft (69 CFU/m3) och kulvert (900 CFU/m3). 

 
Visar rummet. 
 
Rum 2312 
Luftprov (sporer/oren luft): Ett prov togs i rummet. Antalet kolonibildande en-
heter var 12 CFU/m3. Ingen anmärkningsvärd sporhalt eller anmärkningsvärda 
sportyper. Referens finns mot uteluft (69 CFU/m3) och kulvert (900 CFU/m3). 

 
Visar rummet. 
 
Rum 2320 
Luftprov (sporer/oren luft): Ett prov togs i rummet. Antalet kolonibildande en-
heter var 12 CFU/m3. Ingen anmärkningsvärd sporhalt eller anmärkningsvärda 
sportyper. Referens finns mot uteluft (69 CFU/m3) och kulvert (900 CFU/m3). 

 
Visar rummet. 
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Kommentarer 
Skadeplatsen var känd sedan tidiga och enligt uppgift så inträffade ett läckage för 
något år sedan. Kontrollen på plats med ingrepp i konstruktionen visade missfärgat 
och fukt- och mögelskadat material. 
I rummen 2309, 2312 och 2320 kontrollerades luften jämfört mot uteluft och kul-
vert. Inga höga halter eller avvikande typer framkom. I rum 2309 påtalade personal 
att de upplevt att luften inte är bra. Inget framkom vid kontroll av sporer/orenluft. 
 
Provplats 11 

Rum 1278 (Textil) 

Iakttagelser/foto 

  
 

  
 

  
Bilderna längs upp visar provhål i vägg/golv. Syll och träregel är synbart missfär-
gade på ett sätt som bedöms fuktrelaterat. Kontroll av fuktkvot visade dock torra 
förhållanden (<10 % FK i trä). Platsen bedöms dock tidigare ha varit uppfuktad. 
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Mätningar 
Gjorda fuktkontroller (fuktindikeringar/fuktkvotsmätningar) visade torra förhållan-
den. 
 
Materialprover 
 
Tagna prover  
 

Mikrobiologiska analyser 

Nr Material Provresultat (1 = upp till Sparsam, 
2 = Måttlig, 3 = Riklig förekomst) 

053 Linoleummatta vid vägg 3 
054 Gipsskiva 1 
056 Syll  2-3 (syll direkt på betong) 
057 Träregel 3 
058 Betong 1 
059 Linoleummatta mer mitt i rummet 3 (här var det fuktigt. Ca 90 % RF) 
060 Gipsskiva 1 
062 Asfaboard 1 
 
Luftprov (VOC): Inget prov togs här. 
 
Luftprov (sporer/oren luft): Inga prover togs på denna provplats. 
 
Särskild luktanalys av materialprov: Prov 055 och 061 mineralull. Proven avgav 
materiallukt enligt luktpanel. 
 
Kommentarer 
Generellt så har provplatser varit torra – t o m väldigt torra med fuktkvoter på 
6-8 % som ses som ”möbeltorrt”.  I detta rum fanns ett parti ganska mitt på golvet 
där fuktindikatorn visade på något förhöjt på mattan och där gjordes en fältmässig 
kontroll av den relativa fuktigheten under mattan mot betongplattan. Den visade på 
en relativ fuktighet på ca 90 % viket är högt. Linoleummattan som ligger här hade 
riklig påväxt. Linoleummattan mot vägg där provhållet i vägg/golv togs upp hade 
också enligt laboratoriet riklig påväxt. Linoleummattor har visat sig ha riklig 
påväxt på flera platser i byggnaden. Även om torra förhållanden har mätts upp. En 
orsak till skadade linoleummattor kan vara alltför våta städmetoder under en längre 
period. Det kan ha skett tidigare (för länge sedan).  
Syll direkt på betongplatta är en riskkonstruktion. Dock har syllar och betongplatta 
varit torra vid kontroller. Förutom i Textil där det framkom ett parti i rummet som 
var fuktigt. 
 
Provplats 12 
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Rum 1296 (Textil 2) 

Iakttagelser/foto 

  
Första bilden visar fuktindikering i golv och andra bilden visar materialprover. 
PVC-matta och betong. 
 
Mätningar 
Gjorda fuktkontroller (fuktindikeringar/fuktkvotsmätningar) visade torra förhållan-
den. 
 
Materialprover 
 
Tagna prover  
 

Mikrobiologiska analyser 

Nr Material Provresultat (1 = upp till Sparsam, 
2 = Måttlig, 3 = Riklig förekomst) 

063 PVC-matta 1 
064 Betong 1 
 
Luftprov (VOC): Inget prov togs här. 
 
Luftprov (sporer/oren luft): Inga prover togs på denna provplats. 
 
Kommentarer 
I detta rum finns en gammal PVC-matta. Kontroll av mattan och underliggande 
betong visade inget anmärkningsvärt. 
 
 
 
 
 
Provplats 13 
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Rum 1279 (Träslöjd) 

Iakttagelser/foto 

 
Bilden visar provhål i golv/vägg. 
 
Trägolv 21 mm 
Stegljudmatta/skumbeläggning 2 mm 
Träkonstruktion 25 mm 
Sandfyllning 30 mm 
 
Vägg med dubbla gipsskivor 
Syll på betongplatta utan underliggande isolering 
 
Mätningar 
Gjorda fuktkontroller (fuktindikeringar/fuktkvotsmätningar) visade torra förhållan-
den. 
 
Materialprover 
 
Tagna prover  
 

Mikrobiologiska analyser 

Nr Material Provresultat (1 = upp till Sparsam, 
2 = Måttlig, 3 = Riklig förekomst) 

065 Gipsskiva 1 Missfärgad 
067 Syll 2-3 (syll direkt på betong) 
068 Betong 1 
 
Luftprov (VOC): Inget prov togs här. 
 
Luftprov (sporer/oren luft): Inga prover togs på denna provplats. 
 
Särskild luktanalys av materialprov: Prov 066 sand. Provet avgav materiallukt 
enligt luktpanel. Fältkontroll av relativ fuktighet visade torra förhållanden (<50 % 
RF). 
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Kommentarer 
Riklig påväxt på syll. 
 
Provplats 14 

Rum 1213 (matsal, stora vid kök) 

Iakttagelser/foto 

  
 

  
 

  
Bilderna visar provplatsen och fuktkvotsmätningar. 
 
Mätningar 
Gjorda fuktkontroller (fuktindikeringar/fuktkvotsmätningar) visade torra förhållan-
den. 
 
Materialprover 
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Tagna prover  
 

Mikrobiologiska analyser 

Nr Material Provresultat (1 = upp till Sparsam, 
2 = Måttlig, 3 = Riklig förekomst) 

069 PVC-matta 1 
070 Betong 1 
071 Gipsskiva 1 
072 Träregel 3 (blånadssvamp) 
074 Plastfolie 1 
075 Spånskiva 1-3 
076 Syll 2 
077 Asfaboard 1-2 
 
Luftprov (VOC): Inget prov togs här. 
 
Luftprov (sporer/oren luft): Inga prover togs på denna provplats. 
 
Särskild luktanalys av materialprov: Prov 073 mineralull. Provet avgav materi-
allukt enligt luktpanel. 
 
Kommentarer 
Provplatsen var torr. Syll underkant hade en fuktkvot på 8 % vilket är väldigt torrt. 
Enligt analys så har dock syllens underkant en måttlig påväxt. Träregel är synbart 
missfärgad. Enligt analys så är den påväxt av blånadssvamp. Även träregeln är torr. 
Materialen måste dock ha varit fuktiga tidigare. Tidigare läckage? Byggfukt som 
påverkat trä från start? Städvatten som runnit ner under åren? 
Eller har blånadsskadat virke byggts in? Det finns olika alternativ till möjliga orsa-
ker till missfärgningarna/mögelskadorna. Blånadsskadat trä användes en tid på 70-
talet som möbelträ för att få fram blånadsnyans på möbler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provplats 15 
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Rum 1210 (VM) 

Iakttagelser/foto 

  
Bilderna visar provplats med tagna materialprover. 
 
Mätningar 
Gjorda fuktkontroller (fuktindikeringar/fuktkvotsmätningar) visade torra förhållan-
den. 
 
Materialprover 
 
Tagna prover  
 

Mikrobiologiska analyser 

Nr Material Provresultat (1 = upp till Sparsam, 
2 = Måttlig, 3 = Riklig förekomst) 

078 Linoleum- och PVC-matta 1 
079 Gipsskiva 1 
080 Betong 1 
082 Asfaboard 1 
 
Luftprov (VOC): Inget prov togs här. 
 
Luftprov (sporer/oren luft): Inga prover togs på denna provplats. 
 
Särskild luktanalys av materialprov: Prov 081 mineralull. Provet avgav materi-
allukt enligt luktpanel. 
 
Kommentarer 
Inget anmärkningsvärt förutom att matta lagts på matta. Någon skada har dock 
inte konstaterats. 
 
Provplats 16 
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Rum 1310 (Klassrum 4E) 

Iakttagelser/foto 

 
Bilden visar provplats och tagna prover. 
 
Mätningar 
Gjorda fuktkontroller (fuktindikeringar/fuktkvotsmätningar) visade torra förhållan-
den. 
 
Materialprover 
 
Tagna prover  
 

Mikrobiologiska analyser 

Nr Material Provresultat (1 = upp till Sparsam, 
2 = Måttlig, 3 = Riklig förekomst) 

083 Linoleummatta 1 
084 Betong 1 
085 Gipsskiva 1 
086 Syll 3 
087 Asfaboard 1-3 
089 Gipsskiva 1 
 
Luftprov (VOC): Inget prov togs här. 
 
Luftprov (sporer/oren luft): Inga prover togs på denna provplats. 
 
Särskild luktanalys av materialprov: Prov 088 mineralull, prov 090 mineralull 
(tak/väggvinkel). Proven avgav materiallukt enligt luktpanel. 
 
 
 
Kommentarer 
Syll och asfaboard har påväxt enlig gjorda analyser. Asfaboard kan ha en påverkan 
av utomhusmiljön. Torra förhållanden har mätts upp i alla material. Avvikande lukt 
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har inte känts här heller vilket är det generella i alla provhål utom några enstaka. 
Spånskiva i matsal har haft elak lukt och sand på Strix har haft elak lukt enlig lukt-
kontroller. Någon elak lukt i rumsluft har inte känts på någon plats. 
 
Provplats 17 

Rum 1307 (Klassrum 6A) 

Iakttagelser/foto 
Linoleummatta 
Betong 
Gipsskiva 
Mineralull 
 
Syll 
Asfaboard 
 
Mätningar 
Gjorda fuktkontroller (fuktindikeringar/fuktkvotsmätningar) visade torra förhållan-
den. 
 
Materialprover 
 
Tagna prover  
 

Mikrobiologiska analyser 

Nr Material Provresultat (1 = upp till Sparsam, 
2 = Måttlig, 3 = Riklig förekomst) 

092 Betong 1 
093 Linoleummatta 1 
094 Gipsskiva 1 
096 Syll 3 
097 Asfaboard 1-2 
 
Luftprov (VOC): Inget prov togs här. 
 
Luftprov (sporer/oren luft): Inga prover togs på denna provplats. 
 
Särskild luktanalys av materialprov: Prov 095 mineralull. Provet avgav materi-
allukt enligt luktpanel. 
 
Kommentarer 
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Syll har riklig påväxt – dock torra förhållanden. Asfaboard har upptill måttlig 
påväxt – kan bero på påverkan/smitta från syll eller utomhusmiljön. 
 
Provplats 18 

Rum (Städskrubb i kök) 

Iakttagelser/foto 

  
Bilderna visar provplatsen i städskrubben.  
 
Mätningar 
Gjorda fuktkontroller (fuktindikeringar/fuktkvotsmätningar) visade torra förhållan-
den. 
 
Materialprover 
 
Tagna prover  
 

Mikrobiologiska analyser 

Nr Material Provresultat (1 = upp till Sparsam, 
2 = Måttlig, 3 = Riklig förekomst) 

098 Väggsockel 3 
099 PVC-matta 3 
100 Gipsskiva 3 
101 Betong 1 
 
Luftprov (VOC): Inget prov togs här. 
 
Luftprov (sporer/oren luft): Inga prover togs på denna provplats. 
 
 
 
 
Kommentarer 
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Platsen var synligt fuktskadad. Prov togs för att visa hur material från denna plats 
framkommer vid en mikrobiologisk analys. Alla prover utom betongen hade riklig 
påväxt vilket också var förväntat. 
 
Provplats 19 

Omklädnad/flickor gymnastiksalsbyggnaden 

Iakttagelser/foto 

  
 

  
 

  
De tre första bilderna visar omklädningsrum. Här har det tidigare trängt in vatten 
som är känt. Ett provhål togs just där. Platsen var torr nu och luftprov innan öpp-
ning av provhål visade låga halter i luften (sporer/orenluft). Ingen avvikande lukt 
kunde kännas heller kopplat till fuktskada. 
De tre sista bilderna visar gymnastiksalen. Även här ska det tidigare ha läckte in 
vatten via takläckage innan taket åtgärdades. Fuktmätningar och luftprov visade 
inget anmärkningsvärt. 
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Mätningar 
Gjorda fuktkontroller (fuktindikeringar/fuktkvotsmätningar) visade torra förhållan-
den. 
 
Materialprover 
 
Tagna prover  
 

Mikrobiologiska analyser 

Nr Material Provresultat (1 = upp till Sparsam, 
2 = Måttlig, 3 = Riklig förekomst) 

102 Gipsskiva 1 
103 Plastfolie 3 
104 Gipsskiva 1-3 
105 Träregel 3 
107 Asfaboard 1 
 
Luftprov (VOC): Inget prov togs här. 
 
Luftprov (sporer/oren luft): Ett prov togs omklädningsrummet. Antalet koloni-
bildande enheter var 120 CFU/m3. Ingen anmärkningsvärd sporhalt eller anmärk-
ningsvärda sportyper. Referens finns mot uteluft (69 CFU/m3) och kulvert (900 
CFU/m3). 
 
Luftprov (sporer/oren luft): Ett prov togs i gymnastiksalen. Antalet koloni-
bildande enheter var 6 CFU/m3. Ingen anmärkningsvärd sporhalt eller anmärk-
ningsvärda sportyper. Referens finns mot uteluft (69 CFU/m3) och kulvert (900 
CFU/m3). 
 
Särskild luktanalys av materialprov: Prov 106 mineralull. Provet avgav materi-
allukt enligt luktpanel. 
 
Kommentarer 
Här finns en gammal skada i omklädningsrummet. Materialprover visade riklig 
påväxt. Luftprovet visade 120 kolonibildande enheter. Enligt laboratoriet är det 
inte anmärkningsvärt högt i rumsluft. Den bedömning som görs är dock att det 
framkommer en viss förhöjning och detta bedöms vidare bero på den gamla fukt- 
och mögelskadan som finns. 
I gymnastiksalen visade luftprovet låg halt. 
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Kulvertar och grunder 
 
Kulvertar och grunder har undersökts för kontroll av eventuella läckage från främst 
värmerör. Fluorerande ämne har tillsatts värmesystemet som lätt går att observera 
med UV-lampa. Kontroller har gjorts med UV-ljus i kulvertar/grunder för att spåra 
eventuellt läckage. Något läckage har inte observerats. 
 

  
Bilderna visar besiktning i kulvert som löper i korridor i huvudbyggnaden och 
grund under västra flygeln. Okulär kontroll och kontroll med UV-lampa. 
 
Hissgrop har också okulärt granskats för att se om grundvatten eller annat vatten 
trängt in där. Vatten kunde inte observeras i hissgropen. 
 

  
Bilderna visar hissgrop till hiss 0310.  
 
Västra flygeln 
Västra flygeln har gåtts igenom i sin helhet med fuktindikator och kontrollerats 
okulärt. Västra flygeln har PVC-mattor som inte är känsliga för städvatten som 
linoleummattor. Under flygeln finns uppvärmt utrymme (källare/grund). Enligt 
uppgifter så har västraflygeln upplevts som bra. Gjorda kontroller har inte visat på 
något anmärkningsvärt förutom ett duschutrymme där rörgenomföringar genom 
golvet/bjälklaget bedöms fel gjorda. 
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Bedömning och åtgärder  
 
Skador finns i konstruktionen – av mikrobiologisk art. Dessa skador är torra gamla 
skador i de allra flesta fall. I textil har förhöjd fukt uppmätts i golv/betongplatta 
och på Strix har förhöjd fukt mätts upp i sandfyllning. Övriga provplatser har varit 
torra. 
 
Någon anmärkningsvärd lukt har inte känts i något rum i rumsluft. Spånskiva i lilla 
matsalen och sand på Strix i ett provhål har bedömts lukta elakt. 
 
Även om torra förhållanden i det hela har konstaterats i skolan så är skadebilden 
sådan att mycket omfattande åtgärder kommer att krävas – vilket innebär att man 
behöver överväga vad som är ekonomiskt rimligt att göra. Åtgärda skador eller 
bygga ny skola. Detta är en bedömning som ses gälla på sikt. En del skador kan 
rivas/saneras och sedan återställas så att de kan bedömas bli i fullgott skick.  
Skador som finns på Klubben och i gymnastiksalsbyggnaden där det uppstått ska-
dor pga. tidigare läckage (torra nu) bedöms kunna åtgärdas förhållandevis enkelt. 
 
Skador som finns på ytterväggssyllar och på en del träreglar och asfaboard (vind-
skyddsskiva mot utsida mot luftspalt och skalmur/tegelfasad) skulle kräva mycket 
omfattande åtgärder. Det bör övervägas om det är rimligt att åtgärda dessa partier.  
 
Linoleummattor som vid analys visat sig ha påväxt på juteväven på baksidorna 
beror sannolikt på alltför våta städmetoder under längre perioder. Mattor kan för-
hållandevis enkelt rivas bort och ersättas med nya efter rengörring/sanering.  
 
Med kontroll av lufttryck och rätt balanserad ventilation sett till övertryck och un-
dertryck – i skolbyggnaden och kulvert samt fortlöpande luftkontroller och använ-
dande av luftrenare bedöms innemiljön kunna klars under en period, åtminstone 
terminen ut. Om skolbyggnaden ska användas en längre period – till exempel tills 
en ny skolbyggnad byggs behöver ett åtgärdsprogram tas fram särskilt som mer 
rum för rum visar vad som bedöms nödvändigt att göra för att säkerställa valda 
delar/rum/utrymmen.  
 
Den samlade bedömningen är att det går med hjälp av ventilationen där tryckför-
hållanden kan användas för att hålla rena utrymmen såsom innemiljön skild från 
orena områden såsom kulvertar och grunder. De justeringar som enligt uppgift 
senast har gjorts med ventilationen har vid gjorda kontroller med rök visat att oren 
luft från kulvertar och grundutrymmen inte kan nå innemiljön. 
 
Genom balanserad ventilation mot gränsen mot övertryck i skolan bedöms också 
kunna hålla eventuella föroreningar i konstruktioner från innemiljön. På sikt måste 
fuktförhållanden beaktas då övertryck riskerar att påverka konstruktioner med 
ökad fuktbelastning – detta är viktigt på lite längre sikt. 
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De luftmätningar (15 st) som nu senast är gjorda där luft har kontrollerats i rums-
luft och jämförts mot referenser (luft i kulvert och utomhus) har inte visat något 
anmärkningsvärt enligt analyslaboratoriet. Mätningarna har samtidigt visat att luf-
ten i kulverten är oren och måste hållas ifrån att nå inneluften där människor vistas. 
Mätningarna som är gjorda har visat att så är fallet – kulvertluften eller luft från 
grunden eller från byggnadens konstruktion har inte framkommit vid gjorda luft-
mätningar i innemiljön där människor vistas.  
 
Västra flygeln har efter gjorda kontroller och enligt givna uppgifter bedömts som 
ok. 
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