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Allmänna upplysningar
Uppdragsgivare:

Värmdö kommun
Leif Ydfjärd
Box 101
134 22 Gustavsberg

Objekt:

Ekedalsskolan, Bruna Längan, sal 22 och grupprum 22,
Gustavsberg.

Uppdrag:

Undersöka förekomst av fukt- och mögelskador i golvoch väggkonstruktionen i de rum där personalen upplever
hälsobesvär. Ge förslag till åtgärder som syftar till att
upprätthålla en tillfredställande innemiljö tills dess att
skolan byggs om/renoveras (tillfälliga lösningar för 1-2 år
framåt).

Besiktningsdag:

8 februari 2017.

Besiktningsman:

Roland Blomquist, tel. 070-594 49 94
Sten Ros tel 070-5807778
Assistent William Hedmark.

Övriga närvarande:

Vaktmästaren del av tiden.

Objektsbeskrivning:

1-plans skolbyggnad byggd 1965.
Stomme
Fasader
Golvbjälklag
Grundläggning

Träkonstruktion
Träpanel, tegelfasad gavlar
Betongplatta på mark med uppreglade
golv.
Platta på mark, källare/skyddsrum i
mindre del mot norr samt
kulvert/krypgrund.
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Bakgrund:

Undertecknad har undersökt golven i hela byggnaden med
avseende på fukt- och mögelskador 2001. I samband med
denna undersökning togs större provhål upp i de
uppreglade golven. Inga fukt- eller mögelskador förekom i
golven med undantag av en liten fuktskada i ett WCutrymme.
2003 inträffade en större vattenskada i den södra delen av
byggnaden då ett rör på vinden läckte. Undertecknad
undersökte vattenskadan och golven revs ut och
åtgärdades i några rum. I dessa rum monterades
ventilerade Nivellgolv.
2013 undersökte undertecknad golven pga. misstanke om
fuktskador då blåsor hade uppstått i vissa golvmattor.
Undersökningen visade att det var torrt i golven och att
blåsorna i mattorna var orsakade av fuktrörelser p.g.a.
”naturliga” årstidsvariationer i de uppreglade golven. Inga
mögelskador noterades. En fuktskada upptäcktes dock i ett
WC-rum för flickor.
Därefter har Dry-It utfört statusinventering och en
fördjupad statusinventering där de rekommenderar att de
uppreglade golven ska rivas ut och ersättas med
ventilerade Nivellgolv. Dry-It varnar även för att
ytterväggarna kan vara fuktskadade och att de därför ska
undersökas närmare. Fönster och fasader är i behov av
renovering/byte.
Personal påtalar hälsobesvär i sal 22 samt hälsobesvär och
elak lukt i angränsande grupprum 22. Därav denna
undersökning som skall ligga till grund för bedömning om
man genom ”tillfälliga” åtgärder kan använda lokalerna
under ca 1-2 år framåt.

Tillgängliga handlingar: Enkel planritning.
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 utfördes i berörda rum med avseende på elak lukt, synliga fukt- och
mögelskador.



Okulärbesiktning utfördes i befintliga större upptagna provhål av Dry-It i
övergolvkonstruktionen och i nedre del av ytterväggar.



Okulärbesiktning utfördes i större provhål som togs upp i övergolvkonstruktionen och i nedre
del av ytterväggar.



Okulärbesiktning utfördes av underliggande skyddsrum/källare och krypgrund/kulvert på
norra sidan av byggnaden.



Betongplatta genomborrad för kontroll i PP6.

Mätningar


Fuktindikering med fuktindikator av typ Gann UNI 1 utfördes mot betongplattan.



Fuktindikering med fuktindikator av typ Gann UNI 1 utfördes mot betongbjälklagets
undersida i krypgrunden.



Mätning av fuktkvot (u) i trä i övergolvkonstruktionen och i nedre delen av ytterväggar
utfördes i större upptagna provhål med fuktkvotsmätare av typ Protimeter Surveymaster
kopplad till hammarelektrod.

Bedömningsgrunder


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 %.

Provtagningar




.

Större provhål sågades upp i övergolven (uppreglade golv) samt i nedre delen av
ytterväggarna.
Materialprover togs ut på ytterväggsyll, drevremsor med papp under, syllar,
asfaboardskivor, träklotsar mot betongplattan, stående väggplank, ingjutna spikbrädor för
mykologisk analys på IVL AB (Svenska Miljöinstitutet). Resultat se bilaga 1.
Materialprover togs även för luktanalys på sandfyllning, drevremsor under syllar,
mineralullsisolering, asfaboardskivor, ytterväggsyllar, ingjutna spikbrädor och träklotsar
mot betongplattan. Luktproverna tas ut på plats och genomgår på annan plats
luktbedömning av en luktpanel sammansatt av minst 4 stycken erfarna
utredningsingenjörer på ByggMiljöGruppen. Resultat se bilaga 2.
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Undersökningsresultat invändigt
Provplats 1, grupprum 22 golv/yttervägg
Beskrivning
Uppreglat golv mot källardel.
Befintligt provhål upptaget av Dry-It. Väggkonstruktion sett inifrån: Gipsskiva, 35 mm
stående plank ovan 2 stycken gamla syllbrädor klotsade mot betongbjälklaget ca 95 mm
mineralullsisolering (nyare typ av glasull) mellan stående regel, asfaboard och fasadpanel.
Nyare ej impregnerade träsyllar (stående och liggande syllar).
Golvkonstruktionen sett ovanifrån: Linoleummatta, Masoniteboard, spontat brädgolv 22 mm,
träreglar med mellanliggande mineralull ca 175 mm mot betongbjälklaget. Träreglarna är
klotsade mot betongplattan.
Iakttagelser
Tydlig unken elak mikrobiell lukt kändes i provhålet. Rostiga spikar i golvreglar samt spår av
tidigare hög fuktbelastning i golvet i form av fuktfläckar och missfärgning på golvreglar
förekommer.

Bild 9707 ovan visar provplatsens läge.

Bild 9617 ovan visar gamla fuktskador i
golvkonstruktionen.
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Bild 9669 ovan visar ingjuten spikbräda i betongbjälklaget. Ingen onormal lukt
kändes från uttaget prov på den ingjutna spikbrädan (prov 226).
Mätningar
Fuktkvot u = 8 % i nedre del av ytterväggsyllen (torrt). Fuktkvot u = 8 % i ingjutna
spikbrädor i betongbjälklaget. Med fuktindikator av typ Gann indikerades 60-80 utslag (torrt
nu).
Provtagningar
Prov nr 225 togs på stående väggplank nertill i väggen (som var missfärgad) för luktanalys
och mykologisk analys på laboratorium. Analysen visar att provet är mikrobiellt skadat.
Luktanalysen visar att provet avger svag mikrobiell lukt.
Prov nr 226 togs på ingjuten spikbräda i betongbjälklaget för luktanalys och mykologisk
analys på laboratorium. Analysen visar att provet är mikrobiellt skadat.
Luktanalysen visar att provet enbart avger ”naturlig” materiallukt.
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Provplats 2, grupprum 22 golv
Beskrivning
Befintligt provhål upptaget invid mellanvägg mot litet grupprum.
I golvet vid provhålet finns ett avloppsrör vilket medför att det inte går att utföra mätningar
och provtagningar i golvet här. Provet är upptaget i golvet mot källaren.

Provplats 3, grupprum 22 golv
Beskrivning
Provhålet (befintligt) var upptaget invid mellanvägg angränsande till skolsal 22.
Golvkonstruktionen lika tidigare mot kulvert/krypgrund.
Iakttagelser
Övergolvkonstruktionen har förbindelse med golvet i sal 22 intill. En tumstock gick att föra in
under mellanväggen i mineralullsisoleringen in till angränsande rum. Se bild 9649.
Elak mikrobiell lukt kändes i provhålet.
Mätningar
Fuktkvot = 6 % i underkanten av golvregel (torrt). Med fuktindikator indikerades låga
mätvärden mot betongplattan (Gann utslag 55-65), torrt.

Provplats 4, skolsal 22 golv invid diskbänk
Beskrivning
Provhålet (nytt) togs upp i golvet vid ytterväggen, ovan kulvert/krypgrunden.
Golvkonstruktion: PVC-matta, Masoniteskiva, spontat brädgolv 22 mm, träreglar mellan
mineralull ca 175 mm samt ca 5 mm sand mot betongbjälklaget.
Iakttagelser
Sanden kändes torr. Inga synliga fukt- och mögelskador iakttogs i provhålet. Spår av gammalt
litet intorkat läckage från avloppssröret.
Syllen (ej tryckimpregnerat) är uppklotsat och det finns en drevremsa med papp under mot
betongbjälklaget. Radiatorrör dragna i golvet nära golvplatsen vilket medför att det blir torra
förhållanden.
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Bilderna 9634 och 9635 ovan är tagna i provhålet och visar syllen samt nedre del av
ytterväggen samt bjälklaget. Ej synliga fuktskador.

Bild 9636 ovan visar provhålets placering.
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Bild 9638 ovan visar uppklotsad golvregel med luftspalt mot betongbjälklag ovan
krypgrund.

Bilderna 9648 och 9649 visar att det är förbindelse mellan detta rum och angränsande
grupprum intill. Detta innebär att lukter och föroreningar kan spridas mellan rummen i
golvkonstruktionen.
Mätningar
Med fuktindikator indikerades 70-80 Gannutslag mot betongplattan (torrt).
Fuktkvot = 6 % i underkanten på syllen (torrt).
Provtagningar
Prov nr 218 togs på drevremsa med papp under syllen för luktanalys och för mykologisk
analys på laboratorium. Mykologisk analys visar att provet är mikrobiellt skadat.
Luktanalysen visar att provet på drevremsan avger ”naturlig” materiallukt.
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Prov nr 219 togs på sandlager ovanpå betongbjälklaget för luktanalys på laboratorium.
Analysen visar att provet på sanden enbart avger ”naturlig” materiallukt.

Provplats 5, skolsal 22 inspektionslucka till kulvert i golv
Beskrivning
Rensbrunn för avloppet belägen ca 1 meter ner i golvet.
Iakttagelser
Ingen synlig fukt/vatten. Viss elak unken lukt kändes i kulvert. Otät lucka ner till kulvert.

Bild 9618 (ovan) visar kulvertluckans placering.
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Bild 9620 ovan visar fuktmätning i botten på kulvert (torrt).
Mätningar
Fuktindikering i botten på kulvert, Gann ̴ 50-60 utslag (torrt).
Fuktkvot i träram u = 14 % (torrt).

Provplats 6, skolsal 22 golv/yttervägg (nytt provhål)
Beskrivning
Golv: PVC-matta (2 stycken lager), linoleummatta, Masoniteskiva, råspont 22 mm, träreglar
med mellanliggande mineralull ca 175 mm mot betongplatta på mark. Ej sandlager mot
betongplattan.
Ytterväggar: Gipsskiva, spontade brädor stående 35 mm, mineralull ca 80 mm mellan stående
reglar, asfaboard och lockpanel utan luftspalt mot asfaboarden. Syllen 165x50 mm ligger på
drevremsa med papp klotsad mot betongplattan.
Iakttagelser
Träsågspånsrester mot betongplattan.
Rostiga spikar mot betongplattan.
Mineralullsisoleringen luktar inget onormalt. Ingen onormal lukt kändes i provhålet.

RB16023
sid 13 av 23

Bild 9651 ovan visar organiska rester på betongplattan.

Bild 9652 ovan visar golvreglar samt träklotsar av Plywoodremsor och
Masonitebitar mot betongplattan utan fuktskydd.
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Bild 9653 ovan visar glipor/otätheter vid golvsocklar.

Bild 9657 ovan visar provplatsens läge vid ytterväggen.
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Bild 9656 ovan visar upptaget prov på ytterväggsyllar (ej tryckimpregnerade). Syll
ligger på drevremsa av mineralull med papp. Ingen onormal lukt kändes från syll
och från drevremsan under syllen.

Bild 9662 ovan visar upptaget provhål i betongplatta på mark, 90 mm tjocklek samt
tomrum under p.g.a. marksättning ca 100 mm och sedan grusbädd som var torr.
Ej plastfolie och markisolering under plattan.
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Bild 9663 ovan är tagen i tomrummet under betongplattan.
Mätningar
Fuktkvot u = 6 % i klotsar av trä mot betongplattan (torrt). Med fuktindikator indikerades låga
mätvärden. Gann utslag 65-80 mot betongplattan.
Fuktkvot = 6-8 % i nedre del av ytterväggssyll (invändigt), torrt.
Fuktkvot = 12 % i nedre del av ytterväggsyll (utsida), torrt.
Fuktkvot = 12 % i asfaboard nertill (torrt).
Fuktkvot = 12-13 % i fasadpanel nertill (torrt).
Provtagningar
Prov nr 220 togs på mineralullsisolering med papp i golvet för luktanalys och mykologisk
analys på laboratorium.
Luktanalysen visar att provet enbart avger ”naturlig” materiallukt.
Den mykologiska analysen visar att provet inte är mikrobiellt skadat.
Prov nr 221 togs på asfaboard i yttervägg i nedre del av väggen vid syllen för luktanalys och
mykologisk analys på laboratorium.
Mykologisk analys visar att provet är mikrobiellt skadat.
Luktanalysen visar att provet avger mögellukt.
Prov nr 222 togs på drevremsa med papp under syll för luktanalys och mykologisk analys på
laboratorium.
Analysen visar att provet är mikrobiellt skadat.
Luktanalysen visar att provet enbart avger ”naturlig” materiallukt.
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Prov nr 223 togs på yttre del av ytterväggsyll nertill mot asfaboarden för luktanalys och
mykologisk analys på laboratorium.
Analysen visar att provet är mikrobiellt skadat.
Luktanalysen visar att provet enbart avger ”naturlig” materiallukt.

Provplats 7, skolsal 22 golv vid mellanvägg
Beskrivning
Provhålet (nytt) togs upp invid tvättställ och mellanvägg.
Golvkonstruktion: PVC-matta, linoleummatta, Masoniteboard, spontat brädgolv, golvreglar
(55x140 mm) som är uppklotsade mot betongplattan (ca 90 mm uppklotsning).
Iakttagelser

Bild 9659 ovan visar provplatsens läge.
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Bild 9660 ovan visar kommunikation mellan detta uppreglade golv och angränsande
uppreglat golv i korridoren. Ca 70 mm mellan underkant golvregel och betongplattan.
Se tumstockens placering. Ovanstående innebär att det kan spridas lukter via otätheter
mellan rummen. Byggspillrester i form av sågspån etc. finns kvarlämnat på betongplattan.

Bilderna 9666 och 9665 ovan visar synligt mögel på baksidan av golvsockel under
tvättstället. Gammalt intorkat mögel. Sannolikt orsakat av stänkvatten från tvättstället.
Mätningar
Fuktkvot u = 6-8 % i klotsning under golvregel mot betongplattan (torrt).
Fuktkvot u = 6 % i golvsockel vid tvättställ (torrt).
Fuktkvot u = 6 % i underkant golvregel (torrt).
Med fuktindikator Gann indikerades låga värden mot betongplattan (utslag 50-60).
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Provtagningar
Prov nr 224 togs på träklotsar mot betongplattan och byggspill på betongplattan mykologisk
och luktanalys på laboratorium.
Analysen visar att provet är mikrobiellt skadat.
Luktanalysen visar att provet enbart avger ”naturlig” materiallukt.
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Undersökningsresultat utvändigt och i grunden

Utvändigt
Den norra delen av byggnaden är grundlagd med källare/skyddsrum. Sedan kommer en
mindre del som är grundlagd med krypgrund/kulvert. Resterande del mot söder är grundlagd
med platta på mark.
Berg på östra delen av grunden lutar mot byggnaden på denna sida. Stuprörsvatten avleds i
markavloppsrör. Lokalt saknas lövsilar så takvatten rinner mot grunden. Stuprörsvatten
stänker upp på grundsocklarna. Byggnaden synes vara grundlagd på berg med
sprängstenskross i botten.

Bild 9596 ovan visar berget som lutar mot byggnaden på del av östra sidan
vid grupprum 22.

Källare/skyddsrum
Iakttagelser
Inga anmärkningsvärda fuktskador. Ingen onormal lukt kändes. Träullsplattor (Heraklit) är
monterade på vissa källarväggar (fuktkänsligt)
Mätningar
Inga förhöjda värden indikerades i betongbjälklaget mot ovanliggande rum med fuktindikator
Gann. Mätning utförd stickprovsvis på ett 40 tal ställen spridda över ytan.
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Krypgrund/kulvert
Iakttagelser
Mikrobiell lukt kändes i utrymmet. Byggspill finns kvarlämnat på markytan. Formvirke finns
kvarlämnat som är fuktskadat.

Bilderna 9629 och 9624 ovan visar kvarlämnat organiskt material som var fuktigt i
krypgrunden/kulvert.
Mätningar
Fuktkvot u = 22-28 % i kvarlämnat trävirke i grunden (fuktigt).
Med fuktindikator indikerades nästan genomgående ”låga” fuktförhållanden på undersidan av
det platsgjutna bjälklaget mot ovanliggande rum.
Gann utslag ̴ 63-80 utslag mycket lokalt utslag 110-120 på entrésida vid ytterväggen.
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Sammanfattning och bedömning
Bakgrunden till denna undersökning är att personalen upplever hälsobesvär i skolsal 22 samt
hälsobesvär och elak lukt i angränsande grupprum 22. Dry It/Veidekke har tidigare utfört
statusbesiktningar som visar på brister i de uppreglade golven samt att fasader och fönster
uppvisar stort underhållsbehov. Tidigare utförda luftmätningar av mögelsporer som
ByggMiljöGruppen utfört visar på låga sporthalter i rumsluften.

Resultatet av utförda undersökningar
I de uppreglade golven i grupprum 22 kändes elak lukt av mikrobiell karaktär. Lukten
kommer från gamla intorkade mikrobiella angrepp på de uppreglade golven och på nedre
delen av ytterväggen. Dessa mikrobiella skador är orsakade av en tidigare fuktskada (synligt
rostiga spikar, fuktfläckar på golvreglar, utbytt väggisolering) utförda fuktmätningar visar att
det råder låga fuktförhållanden i betongplattan och i de uppreglade golven. Detta beror på att
marken sjunkit något under betongplattan så att en luftspalt uppstått vilket ger lägre
fuktbelastning.
Utförda mykologiska analyser av uttagna materialprover från de uppreglade golven visar att
det förekommer gamla intorkade mikrobiella angrepp. Dessa mikrobiella angrepp har
sannolikt uppstått för länge sedan innan marken har ”satt sig” under betongplattan eller på
grund av tidigare kvarvarande byggfukt i samband med uppförandet av byggnaden.
Uppreglade golv med betongplatta på mark som i detta fall är ”normalt” en ofta skadedrabbad
golvkonstruktion där fukt tillförs de uppreglade golven underifrån genom tillskjutande
markfukt.
Utförda mykologiska analyser av uttagna materialprover visar även att det förekommer
mögelangrepp på vindskyddet bestående av asfaboardskivor bakom fasadpanelen.
Asfaboarden avger även svag mögellukt. Dessa mikrobiella angrepp är orsakade av att det
inte finns någon luftspalt bakom fasadpanelen mot asfaboarden. Vid slagregn mot fasaden
kommer asfaboarden att vara fuktig under en längre period då den har svårt att torka ut varvid
mikrobiella angrepp uppstår.
I krypgrunden/kulverten under grupprummet och del av klassrum 22 finns det kvarlämnat
organiskt material såsom formvirke och byggspill som avger elak mikrobiell lukt. I
rensbrunnen för avlopp i klassrum 22 kändes viss elak lukt. Ovanstående luktkällor i grunden
och i kulvertbrunnen kan ge upphov till elak lukt i rumsluften.
I klassrum 22 iakttogs mikrobiella angrepp på baksidan av golvsocklarna vid tvättstället.
Dessa intorkade mögelangrepp är sannolikt orsakade av stänkvatten från tvättstället.
Sammanfattningsvis bedömer vi att de uppreglade golven och nedre delen av ytterväggarna är
den största bidragande orsaken till ev. föroreningar och elak lukt i rumsluften. Främst är det
de uppreglade golven i grupprum 22 där tydlig elak lukt av mikrobiell karaktär kändes som är
den största föroreningskällan.
Med hänsyn till resultatet av denna undersökning sammanvägt med resultatet av tidigare
utförda luftmätningar av mögelsporer och resultat av tidigare undersökningar utförda av
ByggMiljöGruppen och Dry-It rekommenderas nedanstående åtgärder. Dessa åtgärder syftar
till att lokalerna ska kunna användas under ca 1-2 år. Åtgärderna är ”förenklade” och
det kan inte garanteras att de räcker. Det är därför viktigt med uppföljande luftmätningar
för att säkerställa innemiljön/arbetsmiljön i skolan.
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Förslag till åtgärder
Enligt ByggMiljöGruppens bedömning är det främst de uppreglade golven och nedre delen av
ytterväggarna som behöver åtgärdas. Nedanstående åtgärder är ”minimiåtgärder”, det vill säga
prioriterade åtgärder där åtgärdsbehovet är som störst.
1. Utrivning av det uppreglade golvet ner till betongplattan i grupprum 22. Ingjutna
spikbrädor i betongplattan tas bort. Betongplattan rengörs noggrant med stålkvast och
industridammsugare. Betongplattan sprutas därefter med saneringsvätska av typ Odox
som tar bort elak lukt och dödar av mikrobiella angrepp. Nedre del av ytterväggen rivs
där det finns synliga fuktskador.
2. Ett nytt mekaniskt undertrycksventilerat golv av typ Nivellgolvet (samma som ligger i
södra delen av byggnaden) monteras i detta rum. I samband med att detta golv
åtgärdas med mekanisk ventilation dras även ventilationsrör under mellanväggen in
till angränsande klassrum 22 så att det befintliga golvet i detta rum kan
undertrycksventileras.
3. I klassrum 22 tätas kulvertluckan i golvet med fogmassa så att inga lukter/föroreningar
kan tränga upp i rumsluften. Utrymmet rengöres, dammsuges.
4. I klassrum 22 tas alla golvsocklar bort utmed alla väggar. Golvvinklar tätas noggrant
med fogmassa. Därefter monteras nya golvsocklar.
5. Fasadpanelen under fönstren i grupprum 22 och klassrum 22 tas bort. Bakomliggande
vindskydd av asfaboardskivor tas bort och ersätts med nytt vindskydd av organisk
skiva av typ Glasrock.
6. Därefter monteras ny fasadpanel med luftspalt mot Glasrockskivorna.
7. Luftrenare (förslagsvis av typ RenAir A2000 med filterklass F8) placeras ut i skolsal
22 och grupprum 22 där personalen upplever hälsobesvär. 1 stycken luftrenare har
redan placerats ut i skolsal 22.
8. Uppföljande luftmätningar av mögelsporer utförs lika tidigare för att säkerställa
kvalitén.
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