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Allmänna upplysningar 
  
Uppdragsgivare: Värmdö kommun 

Leif Ydfjärd 

Box 101 

134 22 Gustavsberg 

  
Objekt: Ekedalsskolan, Gula Villan, sal 1 och sal 9, Gustavsberg. 

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

och väggkonstruktionen. Dessa klassrum har valts ut i 

samråd med skolan. Sal 1 angränsar mot krypgrunden och 

sal 9 angränsar mot källardelen. Ge förslag till åtgärder 

som syftar till att upprätthålla en tillfredsställande 

innemiljö till dess att skolan ska byggas om/renoveras. 

  
Besiktningsdag: 10 februari 2017. 

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

Sten Ros tel 070-5807778 

Assistent William Hedmark. 

  
Övriga närvarande: Vaktmästaren del av tiden. 

  
Objektsbeskrivning: 2,5-plans skolbyggnad byggd 1915. 

Bostäder på övre planet. 

 

 Stomme Träkonstruktion med plankstomme. 

 Fasader Träpanel, liggande panel. 

 Golvbjälklag Träbjälklag. 

 Grundläggning Den västra delen är grundlagd med 

torpargrund och den östra delen är 

grundlagd med källlare.  

Grundmur av granitsten. 
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Bakgrund: Personalen upplever hälsobesvär i denna byggnad. För att 

undersöka om det förekommer fukt- och mögelskador i 

golv- och ytterväggskonstruktionen har två stycken 

klassrum valts ut för fördjupad undersökning. Ett 

klassrum, sal 1, angränsar mot krypgrunden och ett 

klassrum, sal 9, angränsar mot källaren. 

Dry-It har utfört statusinventering och fördjupad 

statusinventering under 2016. Dry-Its undersökningar 

visar på att det förekommer fukt/luktproblem i huvudsak i 

krypgrunden samt att byggnaden uppvisar ett stort 

underhållsbehov.  

ByggMiljöGruppen har utfört spormängdsmätningar. 

Dessa mätningar visar på normala halter mögelsporer i 

rumsluften. I sal 9 var dock floran (sammansättningen) 

sporer något avvikande jämfört med ute. 

Denna undersökning skall ligga till grund för bedömning 

om man genom ”tillfälliga åtgärder” kan använda 

lokalerna under ca 1-2 år framåt.  

I sal 1 som angränsar mot krypgrunden togs stora provhål 

upp i golv- och ytterväggskonstruktionen. I sal 9 som 

angränsar mot källardelen utfördes undersökningar i 

befintliga provhål som tagits upp tidigare av Dry-It.  

 

  
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 översiktligt utvändigt. 

 Okulärbesiktning utfördes i berörda rum med avseende på elak lukt, synliga fukt- och 

mögelskador. 

 Okulärbesiktning utfördes i befintliga större upptagna provhål i golvkonstruktionen och i 

nedre del av ytterväggar i sal 9 som angränsar mot källaren. 

 Okulärbesiktning utfördes även i större provhål som togs upp i golvkonstruktionen och i 

nedre del av ytterväggen i sal 1 som angränsar mot krypgrunden. 

 Okulärbesiktning utfördes av underliggande källare och krypgrund. 

Mätningar 

 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 %. 

Provtagningar 

 Större provhål sågades upp i golv samt i nedre delen av ytterväggar. 

 Materialprover togs ut på emballagepapp i bjälklag, plankvägg, golvbrädor, 

blindbottenbräda, vindpapp samt stående väggpanel för mykologisk analys på 

laboratorium. Analyserna har utförts av IVL AB (Svenska Miljöinstitutet). 

 Materialprover togs även för luktanalys på slaggfyllning, vindpapp, emballagepapp i 

bjälklag, plankvägg, golvbrädor, blindbottenbräda och stående väggpanel. Luktproverna 

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

minst 4 stycken erfarna utredningsingenjörer på ByggMiljöGruppen. 

 

.  
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Undersökningsresultat invändigt 

PP 1, sal 9 hörn mot nordost 
 

Beskrivning 

 

Ett befintligt provhål (större) var upptaget vid ytterhörnet i nedre del av gavelytterväggen och 

i golvet. 

 

Golvkonstruktionen sett ovanifrån: PVC-matta, board ca 10 mm, Masoniteskiva 6 mm, 33 

mm plankgolv, slaggfyllning ca 155 mm mellan golvreglar och sedan blindbottenbrädor mot 

underliggande källarförråd (till lägenheterna). 

 

Väggkonstruktion sett inifrån: Masoniteboard målad ca 5 mm, 25 mm träpanel stående 

vindpapp, spontade plank ca 75 mm. Asfaltspapp och fasadpanel. 

 

 

Iakttagelser  

 

 
Bild 3541 visar provhålets placering i golv och ytterväggen. Inga synliga fukt- och 

mögelskador förekommer i befintliga provhål. Ingen onormal avvikande lukt kändes i 

provhålen. På bilden syns även emballagepapp som låg under slaggfyllningen mot 

blindbottenbrädor. 
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Bild 3542 ovan visar slaggfyllningen i golvet ned mot blindbottenbrädor. 

 

 

 
Bild 3543 ovan visar utsågat prov på plankstommen (stående plank 78 mm tjocklek). 

Provet uppvisade inga fuktskador utan var ”trävitt”. 
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Bild 3544 ovan visar insidan på fasadpanelen. Plankstommen avger enbart naturlig  

trälukt (terpener). 

 

Mätningar 

 

Fuktkvot u = 12 % i stående plank vid golv (torrt). 

Fuktkvot u = 6 % i undersida spontat brädgolv (torrt). 

Fuktkvot u = 12 % i blindbottenbrädor (torrt). 

 

 

Provtagningar 
 

Prov nr 001 slaggfyllning togs för luktanalys på laboratorium.  

Luktanalysen visar att provet avger ”naturlig” materiallukt.  

 

Prov nr 002 emballagepapp som låg ovan blindbotten togs för mykologisk analys och 

luktanalys på laboratorium.  

Luktanalysen visar att provet enbart avger ”naturlig” materiallukt.  

Den mykologiska analysen visar att emballagepappen är mikrobiellt skadad. 

 

Prov nr 003 vindpapp från nedre del av ytterväggen togs för luktanalys på laboratorium.  

Luktanalysen visar att provet enbart avger ”naturlig” materiallukt. 

 

Prov nr 004 togs på nedre del av plankvägg för mykologisk analys och luktanalys på 

laboratorium.  

Luktanalysen visar att provet enbart avger ”naturlig” materiallukt.  

Den mykologiska analysen visar att provet är mikrobiellt skadat. 
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Prov nr 005 togs på ”nedre” golvbräda för mykologisk analys på laboratorium.  

Luktanalysen visar att provet enbart avger ”naturlig” materiallukt. 

Den mykologiska analysen visar att provet är mikrobiellt skadat. 

 

 

PP 2, sal 1 hörn mot nordväst 
 

Beskrivning 

 

Golv- och väggkonstruktion lika tidigare, se provplats 1. Under bjälklaget är det låg 

krypgrund. 

 

Iakttagelser 

 

 
Bild 3559 ovan visar provplatsens placering vid ytterhörnet, mot nordväst. 
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Bild 3560 ovan visar upptaget provhål i golvet mot krypgrunden. Bjälklagsfyllning av 

slagg/aska. 

 
Bild 3561 ovan visar rötskadad (torr) blindbottenbräda samt rötskadade (torra) 

syllbottenstockar. 
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Bilderna 3562 och 3563 (ovan) visar gamla rötskador i nedre del av syllbottenstockar  

på båda ytterväggarna. Syllstockar ligger direkt på granitsten utan syllpapp. 

 

 
Bild 3564 visar fuktmätning i nedre delen av plankväggen som var torr och uppvisar inga 

synliga fuktskador. 

 

Mätningar 

 

Fuktkvot u = 14 % i undersidan av rötskadad blindbottenbräda. 

Fuktkvot u = 13-14 % i underkant rötskadade syllstockar. 
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Provtagningar 

 

Prov nr 006 slaggfyllning togs för luktanalys på laboratorium. 

Luktanalysen visar att provet avger mycket svag lukt av mögel. 

 

Prov nr 007 blindbottenbräda togs för mykologisk analys och luktanalys på laboratorium.  

Luktanalysen visar att prov nr 007 avger svag mögellukt. 

Den mykologiska analysen visar att provet är mikrobiellt skadat och att det är angripet av 

insekter. 

 

Prov nr 008 nedre golvbräda togs för mykologisk analys och luktanalys på laboratorium.  

Luktanalysen visar att provet enbart avger ”naturlig” materiallukt. 

Den mykologiska analysen visar att provet är mikrobiellt skadat. 

 

Prov nr 009 vindpapp i yttervägg mot stående plankstomme togs för mykologisk analys och 

luktanalys på laboratorium.  

Luktanalysen visar att provet enbart avger ”naturlig” materiallukt. Mykologisk analys visar att 

provet är mikrobiellt skadat. 

 

Prov nr 010 stående väggpanel togs för mykologisk analys och luktanalys på laboratorium. 

Luktanalysen visar att ingen onormal lukt kändes från väggpanel. 

Den mykologiska analysen visar att provet inte är mikrobiellt skadat. 
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Undersökningsresultat utvändigt och i grunden 

Utvändigt 

På byggnadens nordvästra sida är det berg i dagen. I denna del är krypgrunden som lägst. 

Takvatten avleds i markavloppsrör och dels via stuprörsutkastare invid grunden. Ventiler 

finns i grundmuren till krypgrunden. Fasader uppvisar eftersatt underhåll beträffande målning, 

färgsläpp, blåsbildning etc. Lokalt förekommer det rötskador i fasadpanelen nertill mot 

grundsockeln. Fönster uppvisar eftersatt underhåll beträffande målning, kittning etc. 

 

 
Bild 3525 ovan visar byggnaden från nordväst där det är berg i dagen. 
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Bild 3526 ovan visar eftersatt underhåll på fasader och fönster. 

 

 
Bild 3527 ovan visar grundmurar etc. mot nordväst. 
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Källaren under den östra delen av byggnaden 

Beskrivning 

 

Källaren utgörs av lägenhetsförråd mot norr samt undercentral och förråd i övriga delar. 

 

 

 
Bild 3535 ovan visar källardelen mot öster. 

Iakttagelser 

Inga anmärkningsvärda fuktskador i källardelen. Ingen onormal annorlunda lukt kändes i 

källardelen. 
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Bild 9813 ovan visar källardelen med undercentral mot söder (sydost). 

 

Mätningar 

 

Förväntat förhöjda mätvärden indikerades med fuktindikator i källarväggar och källargolv 

(Gann utslag 100-140). 

 

Krypgrunden under den västra delen av byggnaden 

 

Beskrivning 

 

Från källardelen finns en dörr in till krypgrundsdelen. I den del av krypgrunden vid västra 

gaveln är det som lägst höjd i krypgrunden. 

 

Iakttagelser 

 

Elak lukt av Aktinomyceter (jordbakterier) kändes i krypgrunden. 

På markytan ligger det mycket organiskt material såsom brädbitar och annat byggspill. Detta 

organiska byggspill var fuktigt och avger en elak lukt. Markytan som utgörs av humushaltig 

jord och stenblock var ställvis fuktig. Ångspärr saknas på markytan. Formvirke som var 

fuktigt finns kvarlämnat kring plintar etc. Rörgenomföringar i bjälklaget är mycket otäta 

vilket innebär att lukter och föroreningar från krypgrunden kan tränga upp i rumsluften via 

otätheter. 
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Bild 9816 ovan visar dörren från källardelen in till krypgrundsdelen. 

 

 

 
Bild 9820 ovan visar krypgrundsdelen med mycket organiskt byggspill på markytan samt 

öppningen in till den västra delen av krypgrunden vid gaveln som har lägst höjd. En tydlig 

mikrobiell lukt kunde kännas i krypgrunden. 
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Bild 3547 ovan visar den lägsta delen av krypgrunden mot väster. Mycket organiskt  

byggspill ligger kvarlämnat på markytan. Byggspillet avger elak unken lukt av mikrobiell 

karaktär. 

 

 
Bild 3549 ovan visar träbjälklaget i krypgrunden som inte uppvisar några större synliga 

brister beträffande rötskador. Ställvis förekommer dock ytlig missfärgning på bjälklagets 

undersida. 
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Bild 3550 (ovan) visar mycket otäta rörgenomföringar i bjälklaget. Detta gäller generellt. 

 

 

 
Bild 3554 ovan visar ställvis fuktig markyta med humushaltig jord som avger en tydlig 

mögelliknande lukt. 
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Mätningar 

 

Fuktkvoten u = 12-15 % i blindbottenbrädor och i undersidan av golvbjälkar (torrt till något 

förhöjt). Stickprovsvis mätning utfört på mer än 20 ställen i blindbotten. 
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Sammanfattning och bedömning 

Bakgrund 

Bakgrunden till denna undersökning är att personalen upplever hälsobesvär i denna byggnad. 

Dry-It/Veidekke har tidigare utfört statusbesiktningar som visar att det förekommer 

fukt/luktproblem i krypgrunden samt att byggnaden i allmänhet uppvisar ett stort 

underhållsbehov. 

Tidigare utförda luftmätningar av mögelsporer som ByggMiljöGruppen utfört visar på låga 

sporthalter i rumsluften. I sal 9 var dock sammansättningen sporer något avvikande i 

jämförelse med utomhusluften. 

I samråd med skolan har sal 1 som angränsar mot krypgrunden och sal 9 som angränsar mot 

källaren valts ut för denna fördjupande undersökning där större provhål har sågats upp i golv 

och ytterväggar. 

Resultat av utförda undersökningar 

I krypgrunden kändes tydlig elak lukt av mikrobiell karaktär. Lukten kommer från ytliga 

mögelangrepp på bjälklagets undersida och från lokala rötsvampangrepp under sal 1 på 

blindbottenbrädor och på bottensyllstockar. Lukten kommer även från markytan där det ligger 

mycket kvarlämnat organiskt byggspill (brädbitar etc.) och från fuktig humushaltig jord i 

lågpunkter på markytan i grunden. 

Rörgenomföringar i träbjälklaget upp mot byggnaden är mycket otäta vilket innebär att 

lukter/föroreningar från grunden tillförs rumsluften. Utförda undersökningar i ytterväggar 

visar låga fuktförhållanden med gamla rötskador och insektsangrepp i bottenstockssyllarna i 

sal 1 mot krypgrunden. Rötskadorna är orsakade av periodvis höga fuktförhållanden i dessa 

syllstockar då sockelhöjden är låg och det saknas syllpapp mot grundmuren. I ytterväggen för 

övrigt förekommer inga fuktskador med undantag av gamla intorkade mikrobiella angrepp på 

plankstomme och vindpapp (lägre ut i väggkonstruktionen). Bjälklaget mot krypgrunden i den 

nordvästra delen uppvisar gamla rötskador och insektsangrepp på blindbottenbrädor. 

Bjälklaget för övrigt uppvisar inga fuktskador med undantag av gamla intorkade mikrobiella 

angrepp på nedre golvbrädor och emballagepapp i bjälklagsfyllningen (längre ner i 

golvkonstruktionen). 

Sammanfattningsvis bedömer vi att krypgrunden och rötskadade syllbottenstockar är den 

största bidragende orsaken till ev. föroreningar och elak lukt i rumsluften. 

Med hänsyn till resultatet av denna undersökning sammanvägt med resultatet från 

luftmätningar av mögelsporer och resultat av tidigare undersökningar utförda av Dry It 

rekommenderas nedanstående åtgärder. Dessa föreslagna 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 krypgrunden och syllbottenstockarna i 

krypgrundsdelen som behöver åtgärdas. Nedanstående åtgärder är ”minimiåtgärder” d.v.s. 

prioriterade åtgärder där åtgärdsbehovet är som störst. 

1. Ta bort allt byggspill av organiskt material och formvirke på markytan i hela 

krypgrunden. 

 

2. Hela golvkonstruktionen (golvbjälkar, fyllning, blindbotten etc.) rivs ut i sal 1 mot 

nordväst som angränsar mot krypgrunden. Detta utförs för att kunna komma åt att 

åtgärda markytan och syllarna i denna del där det är lägst i krypgrunden. 

 

3. Rötskadade ytterväggssyllar byts ut vid nordvästra hörnet. Omfattningen bedöms efter 

rivning av golvbjälklaget. Nya yttervägssyllar (ej tryckimpregnerade) monteras på 

syllremsor mot grundmurarna. 

 

4. En mekanisk undertrycksventilation installeras i krypgrunden. Ventilöppningar i 

grundmurar och andre större otätheter i grundmurarna sätts igen. Rörgenomföringar i 

bjälklaget tätas med fogskum eller motsvarande. Spirorör dras ut i krypgrunden så att 

minst 4 sugpunkter anordnas. Fläkten placeras i krypgrunden och avluften från fläkten 

dras ut genom en ventilöppning. 

 

5. Fuktig humushaltig jord i lågpunkter på markytan i grunden tas bort med hjälp av 

sugbil. 

 

6. Markytan täcks sedan med en ångspärr (avdunstningsskydd) som utgörs av 0,2 mm 

plastfolie (typ godkänd) med omlottlagda skarvar. Plastfolien viks upp och kläms fast 

mot grundmurarna. 

 

7. Samtliga golvvinklar i bottenplanet tätas för att undvika att lukter/föroreningar från 

grunden tränger upp i rumsluften. Tätning med lämplig fogmassa utförs mellan 

befintliga golvsocklar och vägg/golv utmed alla ytter – och innerväggar på hela nedre 

planet. 

 

8. Bjälklaget i sal 1 mot nordväst återuppbyggs på nytt med: 

 

 Nya golvbjälkar monteras. 

 Ny blindbotten av pressad mineralullsboard. 

 Nya golvbjälkar monteras. 

 Ny bjälklagsisolering. 

 Ny golvspånskiva 22 mm. 

 Ny golvbeläggning lika tidigare. 

 Samtliga golvvinklar tätas med fogmassa och därefter monteras golvsocklar. 
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9. Utvändigt vid nordvästra hörnet kontrolleras/åtgärdas stuprörsledningar så at 

stuprörsvattnet kan avledas från krypgrunden. 

 

10. Luftrenare (förslagsvis av typ Renair A2000 med filterklass F8) placeras ut i 

bottenplanet. 1st luftrenare per ca ̴ 100 m² golvyta placeras ut i de rum personalen 

upplever hälsobesvär. 

 

11. Uppföljande luftmätningar av mögelsporer utförs lika tidigare för att säkerställa 

luftkvalitén. 
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