
 

RB16023 

 

 

 

Byggmiljögruppen - BMG Roland Blomquist AB - Orgnr. 556683-6135 

Virebergsvägen 13, 169 30 Solna - Tel. 08-522 177 00, 070-594 49 94  

roland@byggmiljogruppen.se – www.byggmiljogruppen.se 

 

 

Rapport 

från 

undersökning av 

fukt- och mögelskador 
 

sal 42, 43, 44, 46 och 49  
 

Röda Längan, Ekedalsskolan, Gustavsberg 

 

 
 Solna 2017-03-07 

 Sten Ros 

 Utredningsingenjör SBR 

http://www.barab.se/


 
RB16023 
sid 2 av 32 

 

 

 

Innehållsförteckning 

Allmänna upplysningar ................................................................................................ 3 

Utförda undersökningar ................................................................................................ 5 

Undersökningsresultat .................................................................................................. 6 

Sammanfattning och bedömning ................................................................................ 30 

Förslag till fortsatta åtgärder ...................................................................................... 30 

 

Bilagor 

1. Mykologiska analyser IVL AB och tolkning 

2. Luktanalyser av tagna materialprover 

3. Planritning med provplatser 

4. Planritning visande ungefärligt läge krypgrund, grovt uppskattat 

 

 

 



 
RB16023 
sid 3 av 32 

 

 

 

Allmänna upplysningar 

  
Uppdragsgivare: Värmdö kommun 

Leif Ydfjärd 

Box 101 

134 22 Gustavsberg 

  
Objekt: Ekedalsskolan, Röda Längan, sal 42, sal 43, sal 44, sal 46 

och sal 49, Gustavsberg. 

  
Uppdrag: Undersöka förekomst av fukt- och mögelskador i golv- 

och väggkonstruktionen i de salar där personalen upplever 

hälsobesvär. Dessa klassrum har valts ut i samråd med 

skolan. Vidare att ge förslag till åtgärder som syftar till att 

upprätthålla en tillfredsställande innemiljö tills dess att 

skolan ska byggas om/renoveras. 

  
Besiktningsdag: 21 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 1/2-plans skolbyggnad byggd 1884. 

 

 Stomme Träkonstruktion, spontad plankvägg. 

 Fasader Träpanel 

 Golvbjälklag Träkonstruktion 

 Tak Sadeltak med skivfalsat plåttak på 

underlagstak av trä. 

 Ventilation Självdrag. 

 Uppvärmning Vattenburen fjärrvärme. 

 Grundläggning Källare i mindre del mot sydväst. 

Uteluftsventilerad krypgrund med 

naturstens murar. 
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Bakgrund: Personal påtalar hälsobesvär i sal 44 och sal 49 i 

byggnadens södra del. Röda längan har tidigare undersökts 

av ByggMiljöGruppen 2011 och 2013. Dry-It har utfört 

besiktningar/statusbesiktningar under 2016 på uppdrag av 

Veidekke. ByggMiljöGruppen har utfört 

spormängdsmätning i Röda Längan där mätning utförts i 

bottenvåning sal 42, 43, 44, 47 och 49. Mätningar visar 

inga onormala resultat förutom i sal 44 som nu undersökts 

ytterligare genom håltagning i golv, se PP 100. 

Sammantaget kan man säga att det är konstaterat genom 

flera utredningar av ByggMiljöGruppen och Dry-It att 

omfattande åtgärdsbehov föreligger avseende mikrobiella 

skador i golvbjälklag, syllar. Nederdelen av ytterväggar, 

renoveringsbehov av fasader m.m. 

Denna undersökning som nu utförts av 

ByggMiljöGruppen den 22 februari 2017 skall utgöra 

underlag för bedömning om man genom ”tillfälliga” 

åtgärder kan använda lokalerna under 1-2 år framåt. 

 

De två nya provhål i golv som ByggMiljöGruppen utfört 

2017-02-22 har bl.a. valts utifrån önskemål från personal 

samt utifrån resultat vid mögelspormängdsmätningar där 

sal 44 visade förhöjda värden. Vidare har undersökningar 

utförts i befintliga provhål. 

  
Tillgängliga handlingar: Enkel planritning. 

Dry-Its rapport/skadeutredning 2016-10-17 

Dry-Its fördjupad statusinventering 2016-11-16. 

ByggMiljöGruppens rapport/skadeutredning 2011-04-13 

och 2013-07-02. 

Veidekke Genomgång fukt- och statusbesiktningar 2016-

04-13 avseende skadors omfattning och åtgärdsbehov. 

ByggMiljöGruppens kontroll av luftkvalitet genom 

mögelspormängdmätningar. Rapport 1-4 nov 2016 till och 

med 11 januari 2017. 

Diverse handlingar i ärendet. 

  
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 i övergolvkonstruktionen och i 

nedre del av ytterväggar i sal 42, sal 43, sal 46 och sal 49.  

 Okulärbesiktning utfördes i större provhål som togs upp i övergolvkonstruktionen i sal 44 

och sal 49. 

 Okulärbesiktning utfördes av underliggande källare och krypgrund. Se bilaga 4. Endast 

krypgrund vid ”garage” invid källare var nåbar/besiktningsbar. 

Mätningar 

 Mätning av fuktkvot (u) i övergolvkonstruktionen och i nedre delen av ytterväggar utfördes i 

större upptagna provhål med fuktkvotsmätare av typ Protimeter Surveymaster. 

 Mätning av fuktkvot (u) i trä utfördes 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 (träregelgolv) samt i nedre delen av 

ytterväggarna PP 100 sal 44 och PP 101, sal 49. 

 Materialprover togs ut på ytterväggsyll, läkt för blindbotten, blindbotten för mykologisk 

analys på IVL AB (Svenska Miljöinstitutet). Resultat, se bilaga 1. 

 Materialprover tas även för luktanalys på bjälklagsfyllning (Byggmästarfyllning) och 

blindbottenbrädor. Luktproverna tas ut på plats och genomgår på annan plats 

luktbedömning av en luktpanel sammansatt av minst 4 stycken erfarna 

utredningsingenjörer på ByggMiljöGruppen. Resultat av luktbedömning, se bilaga 2.  
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Undersökningsresultat 

Krypgrund under västra delen  
 

Beskrivning 

 

Granit stengrund påmurad 

Blindbotten av brädor ospontade 

Plintar av betong 

Bärlinor 220 x 95 mm på plintar 

Golvbjälklag 100 mm breda x 200 mm höga 

Krypgrund är avskild av många mellanmurar och därmed svåråtkomlig för åtgärder. 

 

Iakttagelser  

 

Berg i dagen, mycket trävirke kvarlämnat på markytan, byggspill, se bild 9770 och bild 9772 

(nedan). 

 

   
Bilderna 9770 och 9772. 
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Bild 9795 visar översikt av besiktningsbar krypgrund vid garage, västra sidan. 

 

 

 
Bild 9774 visar virkesupplag, ruttet virke på marken. Ej fritt vatten på mark. 

 

Blindbottenbrädor ej ruttna men ställvis missfärgade. Otäta rörgenomföringar i bjälklag, 

generellt. 
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Bild 9779. 

 

Ej besiktningsbart kryputrymme ut mot entréfasad mot öst. Bild tagen från litet hål i 

grundmur. Mycket byggspill på markytan, nedrasad bjälklagsfyllning, se bild 9789. Pil 

markerar stubbe. 

 

 
Bild 9789 visar inre krypgrund mot norr. Nedrasad blindbotten, se pil. 

 

Tydlig mikrobiell lukt i krypgrund. 
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Bild 9790 visar markyta med mikrosvamp. 

 

Gammal genomrostad avloppsledning (bör tas bort). (Ej med på bild.) 

 

 
Bild 9793 visar synlig svamppåväxt, prov 065 taget på golvregel. 
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Mätningar 

 

Fuktkvot u = 10-12 % (mätt på ca 10 ställen) i blindbottenbrädor, västra delen (torrt). 

Fuktkvot u = 10 % i bärlina undersida (torrt). 

Fuktkvot u = 10 % golvregel där prov 065 togs, uppmätt i svamppåväxt (torrt). 

 

Provtagningar 
 

Prov nr 065 togs på golvregel för mykologisk och luktanalys på laboratorium. Synligt 

svamppåväxt på blindbotten. 

Analysen visar rötskada samt måttlig förekomst av sporer och hyffragment av 

mögelsvamp. Här bör man ta ytterligare ett prov för att utesluta hussvamp. 

 

Källare södra delen 
 

   
Bilderna 9800 och 9802 ovan visar en översikt. Källare med eternittak.  

Sönder eroderat betonggolv. 

 

Beskrivning 

 

Källare med förråd 

Tak med eternit (asbestsanering vid åtgärdande) 

Tunt betonggolv delas sönder eroderat, se bild 9802 (ovan). 

 

Iakttagelser 

 

Otäta genomföringar generellt. 

Trasigt eroderat betonggolv. Mycket kartonger och organiskt material på golvet. 

 

Mätningar 

 

Fuktkvot u = 10 %, blindbottenbrädor vid förråd mätt på ca 10 ställen (torrt). 

Fuktkvot u = 10 % golvregel (torrt). 
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Invändigt, bottenvåning sal 44, PP 100 
 

Beskrivning 

 

PVC-matta 

Masonite 

22 mm brunmålat brädgolv spontat  

25 mm brunmålad bräda  

25 mm brädgolv på golvreglar  

Byggmästarfyllning lerjord, byggspill, sågspån, blandat 

Blindbottenbrädor ospontade 

 

Iakttagelser 

 

 
Bild 9827 visar översikt av PP 100. 

 

Nytt provhål togs upp i golv invid fönster, se PP100 på ritning, bilaga 3. 

Vid inträde i lokal kunde ingen avvikande lukt kännas. Golv lutar märkbart mot entrédel men 

även mot sal 43. 

Ingen papp på blindbotten, blindbottenbrädor ospontade och mycket otäta mot grund, se bild, 

9833. Ytterväggsreglar är monterade direkt på grundmur utan syllpapp. 
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Bild 9833 visar otät blindbotten, större glipor. Ingen vindpapp. PP 100 sal 44. 

 

 
Bild 9835 visar genomrutten syllregel i yttervägg, nedersta 70 mm, PP 100 sal 44. 
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Bild 9837 visar genomrutten golvregel i nederdel nedersta 70 mm liksom läkt för  

blindbotten i golvregels nedre del. 

 

Mätningar 
 

Fuktkvot u = 11 % nedre del av syllstock (torrt). 

Fuktkvot u = 10 % golvregel nederdel (torrt). 

Fuktkvot u = 8 % golvregel övre del (torrt)  

Fuktkvot u = 8 % bräda överdel (torrt). 

Fuktkvot u = 12 % bräda undersida (torrt). 

 

Provtagningar Sal 044, PP 100 

 

Prov nr 066 togs på övre delen av Byggmästarfyllningen för mykologisk och luktanalys på 

laboratorium.  

Luktanalysen visar att fyllningen enbart avger ”naturlig” materiallukt. 

 

Prov nr 067 togs på nedre delen av Byggmästarfyllningen för mykologisk och luktanalys på 

laboratorium.  

Luktanalysen visar att fyllningen enbart avger ”naturlig” materiallukt. 

 

Prov nr 068 togs på blindbottenbräda ovan grundmur för mykologisk och luktanalys på 

laboratorium.  

Luktanalysen visar att provet enbart avger ”naturlig” materiallukt. 

Provet är mögelskadat och rötskadat, se bilaga 1. 

 

Prov nr 069 togs på läkt för blindbotten för mykologisk och luktanalys på laboratorium.  

Luktanalysen visar att provet enbart avger ”naturlig” materiallukt. 

Provet är rötskadat, insektangripet och mögelskadat. 
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Prov nr 070 togs på blindbotten för mykologisk och luktanalys på laboratorium.  

Luktanalysen visar att provet enbart avger ”naturlig” materiallukt. 

Analysen visar att provet är rötskadat och mögelskadat. 

 

Bildsal 49, PP 101 i golv vid yttervägg 
 

Beskrivning 

 

PVC-mattor med uppvik 

16 mm golvspånskiva 

Övre brädgolv 22 mm 

Undre brädgolv 22 mm 

Nedre brädgolv 30 mm ovan golvbjälkar 

220 mm Byggmästarfyllning av jord, sten, träspill 

Blindbottenbrädor, ospontade och otäta, d.v.s. risk för luftläckage från krypgrund. 

 

Iakttagelser 
 

 
Bild 9841 visar läge, PP 101. 
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Bild 9843 visar glipor/otätheter mellan blindbottenbrädor. 

 

 

 
Bild 9844 visar ruttna blindbottenbrädor närmast ytterväggsyll. 
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Bild 9845 visar ytlig rötskada i ytterväggsregelns nederdel. Syllen monterad direkt på 

grundmur utan syllpap lika som vid PP 100. 

 

Mätningar 

 

Fuktkvot u = 12 % syllregel underkant (torrt). 

Fuktkvot u = 10 % blindbottenbräda överkant (torrt). 

Fuktkvot u = 10 % blindbottenbräda undersida (torrt). 

Fuktkvot u = 8 % golvreglar i underkant (torrt). 

 

Provtagningar PP 101 

 

Prov nr 072 togs på Byggmästarfyllnings övre del för luktanalys på laboratorium.  

Luktanalysen visar att fyllningen enbart avger ”naturlig” materiallukt. 

 

Prov nr 074 togs på Byggmästarfyllnings nedre del mot blindbotten för luktanalys på 

laboratorium.  

Luktanalysen visar att fyllningen enbart avger ”naturlig” materiallukt. 

 

Prov nr 075 togs på blindbottenbräda för luktanalys på laboratorium.  

Luktanalysen visar att provet enbart avger ”naturlig” materiallukt. 

 

Prov nr 076 togs på blindbottenbräda vid ytterväggsyll (rötskadad) för mikrobiell analys på 

laboratorium.  

Analysen visar att provet är rötskadat och mögelskadat. 
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Sal 46, PP befintligt provhål i golv (Dry-It PP1) 
 

Beskrivning 

 

Utrymmet beläget ovan krypgrund 

PVC-matta 

Spånskiva 

22 mm spontade brädor 

25 mm ospontade brädor 

25 mm ospontade brädor på golvreglar 

Byggmästarfyllning mellan golvreglar 

 

Iakttagelser 

 

 
Bild 9855 visar läge på provhål i golv mot södra gavelytterväggen. 
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Bild 9857 visar missfärgad torr översida och nedersta lagret brädor i golv. 

 

 

 
Bil 9850 visar icke rötskadad syll monterad ovan tegel. Obs att grundmuren är högre  

här än vid PP 100. Träläkt för blindbotten ej rötskadad men något fuktig, u = 14-16 %. 

Syllpapp saknas. 
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Mätningar 

 

Fuktkvot u = 10 % golvregel underkant (torrt). 

Fuktkvot u = 14 % ytterväggsyll nederdel (torrt). 

Fuktkvot u = 8 - 10 % ytterväggsyll övre del (torrt). 

Fuktkvot u = 8 % blindbottenbräda (torrt). 

 

Provtagningar 

 

Inga prov tagna. 

 

Sal 42, befintligt provhål i golv/vägg (Dry-It PP3) 
 

Beskrivning vägg 

 

Vägg gips 

Masonite 

Pärlspont stående 

Kraftiga liggande plank 

 

Beskrivning golv 

 

14 mm golvspånskiva 

22 mm spontade brädor 

55 mm golvplank ovan golvreglar 

Byggmästarfyllning i golvbjälklag mellan reglar 
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Iakttagelser 

 

 
Bild 9864 visar läge befintligt provhål. 

 

 

 
Bild 9865 visar vägg. 
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Bild 9868 visar golvkonstruktion ytlig röta, röta på syll och golvregel. 

 

Blindbotten otät. Ingen vindpapp. Ingen syllpapp under ytterväggsyll. 

 

Mätningar 

 

Fuktkvot u = 12 % i syllregel överkant (torrt). 

Fuktkvot u = 14 % i syllregel nederdel mot grundmur (torrt). 

Fuktkvot u = 17 % i golvregel nederdel (förhöjt). 

Fuktkvot u = 12 % i golvregel överkant (torrt). 

Fuktkvot u = 12 % i nederdel liggande plank bakom pärlspont (torrt). 

 

Provtagningar 

 

Inga prov tagna. 

 

 

  



 
RB16023 

sid 22 av 32 

 

 

 

Sal 43 befintligt provhål i golv/vägg, tambur 
 

Beskrivning golv 

 

PVC-matta 

22 mm golvspånskiva 

22 mm spontade brädor 

Vindpapp 

22 mm ospontade brädor 

30 mm golvbrädor på reglar 

 

Beskrivning vägg 

 

Bröstpanel 

Målat Masonite 

Spontade liggande panel 

50 mm stående brädor 

22 mm liggande spontade brädor 

22 mm luftspalt 

Stående spontad panel 

 

Iakttagelser 

 

Mycket kraftig mikrobiell lukt från provhål i golv. 

 

 
Bild 9873 visar rötskadade golvreglar. 
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Bild 9876 visar 24 % fuktkvot i rötskadad syll (fuktigt). 

 

Syllpapp saknas mellan grundmuren och syll. 

 

 
Bild 9871 visar vägg samt rötskadade blindbottenbrädor (undersida). 
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Bild 9882 visar offerbräda som ruttnat, monterad mot asfalt. Fukt tillföres vägg vilket  

orsakat konstaterade rötskador. Bild tagen vid nordöstra hushörnet på entrésidan. 

 

 
Bild 9873 visar ovansida grundmur, syllpapp saknas. Se bild 9882 ovan. 
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Mätningar 

 

Fuktkvot u = 24-25 % syllregel ovan grundmurens tegel (fuktigt). 

Fuktkvot u = 18 % blindbottenbräda undersida (förhöjt). 

Fuktkvot u = 50-60 % offerbrädans utsida mot fasad (mycket fuktigt). 

 

Provtagningar 

 

Inga prover togs. 

 

 

Övrigt 
 

Iakttagelser utvändigt  

 

 
Bild 9807 visar naturstensgrundmur. 

 

 

   
Bilderna 9810 och 9811 visar lokal rötskada i rum med scen, västra fasaden. 
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Bild 9765 visar på omfattande renoveringsbehov avseende fasader/takfot/fönster. 

 

 

 
Bild 9763 visar norra gaveln och västra fasaden. 
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Bild 9753 visar sydvästra hörnet där källaren är belägen. 

 

 

 
Bild 9752 visar södra gaveln. 
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Bild 9749 visar det för fuktutsatta nordöstra hörnet där syll ruttnat. Se pil. 

 

 

 
Bild 9881 visar det för vatten/fukt utsatta nordöstra hörnet där syll/golvreglar ruttnat. 
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Sammanfattning av iakttagelser Röda Längan 
 

 Generellt torra väggar vid kontroll. Generellt mestadels torr golvkonstruktion med något 

undantag. 

 Syllar ställvis rötskadade i nederdel nedersta 70 mm. Kniv kunde stickas i till skaftet i 

vissa fall. 

 Svårsanerat då krypgrunden/grunderna har begränsad åtkomlighet och avskiljes av 

grundmellanmur varför man måste riva golven i rum för rum för att komma åt att sanera 

krypgrunden. 

 I största lärosalen 041 kändes en svag avvikande lukt närmast skorstenen. 

 Ca 70 % av golvytan har sannolikt krypgrund. Ritningar saknas och uppskattningen är 

grov då krypgrunden ej är besiktningsbar i stora delar. 

 Endast förhöjda värden i rum 044, 2500 cfu/m³. Förhöjda värden i sal 44 kan bero på 

befintligt provhål i sal 44 som var upptaget vid mögelspormätning. 

 Befintligt provhål Tambur sal 43. Fuktigast i detta provhål. Offerbräda utvändigt står mot 

asfalt. Måste åtgärdas utifrån. 

 Åtgärda rutten syll på baksida enligt ritning, bilaga 3. Se bilderna 9810 och 9811 på sida 

25. 
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Sammanfattning/Bedömning 
 

De skadebesiktningar och utredningar som utförts av DRY-IT, Veidekke och 

ByggMiljöGruppen visar att byggnaden har omfattande åtgärds- och renoveringsbehov av tak, 

fasader, fönster, vindsbjälklag, golv och väggars nederdelar. 

Denna besiktning som nu utförts av ByggMiljöGruppen 22/2-17 som inriktat sig på golv i sal 

44 och 49 samt besiktning, fuktmätning i befintliga provhål i golv och väggar visar på 

mikrobiella skador och rötskador framförallt i golvreglar, blindbotten och syllar. 

I krypgrunden känns en kraftig mikrobiell lukt som bedöms bero på allt byggspill av trä och 

organiskt material som ligger över större delen av marken. Marken är naturligt fuktig varför 

mikrobiell påväxt sker. Markytan är synligt påväxt/påverkad av jordbakterier som avger en 

stark elak lukt liknande mögellukt. Denna lukt kan leta sig upp genom den otäta ospontade 

blindbotten och påverka innemiljön negativt men även genom rörgenomföringar som 

generellt är otäta. Den mögelspormängdsmätning som utförts i Röda Längan i sal 44 belägen 

över krypgrund påvisar förekomst av Penicillium vilket indikerar bakomliggande dolda 

fuktskador. Dessa fuktskador har konstaterats i golvbjälklag/nederdel av yttervägg(syll). 

Resultatet av spormätningen kan ha påverkats av tidigare upptaget hål i golv vägg PP4 rum 43 

som fanns vid spormätningen men kan även bero på konstaterade otätheter i golvbjälklag och 

skadade blindbottenbrädor. 

 

Som ByggMiljöGruppen ser det är krypgrunden den största bidragande orsaken till problemet 

liksom befintliga rötskador i syllar och golvreglar med lokalt mycket fuktig konstruktion. Se 

syll vid PP4 som tillföres vatten utifrån där syllen är belägen i nivå med utvändig yta på 

asfalt.  

Mot bakgrund av erhållna undersökningsresultat och mot bakgrund av tidigare utförda 

undersökningar föreslås följande fortsatta åtgärder. Dessa fortsatta åtgärder syftar till att 

lokaler skall kunna användas i 1-2 år. Någon garanti kan dock ej ställas utan uppföljande 

kontroller bör utföras med jämna mellanrum enligt åtgärdsförslaget för att säkerställa 

arbetsmiljökrav för personal. 

 

Förslag till fortsatta åtgärder 
 

ByggMiljöGruppens bedömning är att det i första hand bör riktas åtgärder avseende 

krypgrund och golvbjälklag, golvreglar och syllar. Även om åtgärdsbehov föreligger i flera 

olika byggnadsdelar. 

En absolut minimumåtgärd är enligt vår bedömning följande åtgärder: 

 

1. Sanera, plocka bort allt byggspill, organiskt material i den del av krypgrunden som är 

åtkomlig (se bilaga 4). Del under sal 41, översta jordytan suges bort. 

 

2. Källare i södra delen rensas rent från allt organiskt material på golven. 

 

3. Totalutrivning av golv i sal 44 och 43 för att kunna åtgärda krypgrundsmarken. 

Översta jordlagret ca 50-100 mm suges ut. Tätning av grundmuren i syfte att skapa 

någon form av undertryck där man kommer åt. Från detta utrymme kan man möjligen 

komma åt att sanera delar av övriga kryputrymmen som avgränsas av grundmurar. 
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Alla golvreglar, bjälklagsfyllning, blindbotten rives ut och ersättes med ny 

golvkonstruktion.  

Rötskadad syll vid nordvästra hörnet och vid PP 100 (se bilaga 3) bytes ut lokalt fram 

till oskadad syll. Bedöms vid rivning. Meningen är att ej åtgärda ytterväggar från golv 

och uppåt i detta skede. Detta får dock bedömas vid rivning.  

 

3B Ångspärr/plastfolie monteras på rengjord/sanerad markyta. 

 

4. Återställning av golv i sal 44 och 43 till fuktsäker konstruktion: 

 Nya golvreglar 

 Ny blindbotten av pressad mineralullsboard 

 Ny bjälklagsisolering 

 Nya 22 mm golvspånskivor 

 Ny golvbeläggning, kan vara Linoleum, PVC eller parkett. 

 Nya golvsocklar som tätas/fogas så att luftläckage från krypgrund ej kan ske. 

 

5. Montering av undertrycksventilation utföres innan, golv återställes, kanaldragning 

utförs så att så stor del som möjligt av krypgrunden kan täckas in. I samband med 

detta tätas samtliga ventiler i naturstensgrundmurar. Vidare tätas alla åtkomliga 

rörgenomföringar så att luftläckage från krypgrund ej kan ske via dessa otätheter. Alla 

golvsocklar tätas, fogas i alla rum. 

 

6. Lokal rötskada i syll vid sal 41 åtgärdas utifrån liksom byte blindbotten som 

rötskadats/rasat ner lokalt i PP3 sal 42 (Dry-It) ca 1 m² - 2 m² där ny blindbotten 

monteras på befintliga golvreglar som skrotas rena. 

 

7. Lokal rötskada i golv/blindbotten PP1 sal 46 Dry-It åtgärdas lokalt från insidan. Inga 

åtgärder i väggar. Golvreglar skrotas rena från röta. Lokalt byte av blindbottenbrädor 

mot mineralullboard. Byggmästarfyllningen sugs ut lokalt ca 2 m² och ersättes med ny 

isolering ovan ny blindbotten. 

 

8. Utvändiga åtgärder vid nordöstra hushörnet för att minska vattenbelastningen mot 

hörnet. 

 Riv asfalt från trapp och ca 2 meter runt hörn på östra fasaden och ca 1 meter 

ut. Schakta ut så att fall på ny asfalt lutar från hus 5 cm/m (ny asfalt lokalt). 

 Byt ut nederdel av träfasad i hörn mot ett för fukt mycket mindre känsligt 

material. Ex röd kompositpanel i nedersta delen. 

 

9. När krypgrund är rensad i åtkomliga delen liksom källare samt golv i sal 44 och sal 43 

åtgärdad liksom lokala syllbyten och lokala åtgärder av blindbotten utföres 

mögelspormängdsmätningar. Dessa mätningar utföres kontinuerligt i bottenvåningens 

lokaler förslagsvis en gång per månad för avstämning. Mätintervall kan komma att 

behöva omprövas beroende på resultat. 

Ovanstående punkt 9 är mycket viktig då föreslagna åtgärder ej är heltäckande 

sett till konstaterat behov. ByggMiljöGruppen ser dock en möjlighet att föreslagna 

tillfälliga åtgärder kan fungera en kortare tid 1-2 år. Några garantier kan dock ej 

ställas. Bättre bedömningsunderlag erhålls när golv i sal44 och sal 43 har rivits ut. 
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