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Sammanfattning
Pågående fukt/luktproblem förekommer i huvudsak i torpargrunden/krypgrunden , där det även
upplevs en lukt av mikrobiellkaraktär. Det noterades även att det fanns gamla vattenskador och spår
av skadedjur i krypgrunden och uppe på vinden. Generellt upplevs brister i inomhusmiljön det
noterades lager på lager av ytskikt där det även upplevdes kemiska lukter både i golvbjälklag och i
väggar.

Tak
Vi rekommenderar att lägga om taket (både takpannor och takpapp).
Underlagstaket på vinden bör saneras.
Vindsbjälklag, virke och isolering saneras från lukt och skadedjursspillning.

Fasad
Rötskadad ytterväggspanel byts ut och hela fasaden skrapas och målas.

Fönster
Fönstren är i behov av renovering. Fönstren på vinden byts helt.

Grunden
Bjälklag ovan krypgrund bör bytas ut i sin helhet (förutom bärande delar som kan saneras).
Schaktbotten i grunden bör saneras.

Övrigt
Mellanbjälklaget under vattenläcka bör utredas vidare så att allt skadat material rivits. Golvmattor
rivs generellt ner till golvplank.
Ytbeklädnaden på väggar bör rivas ut till bärande plankvägg.

Miljö/materialinventering
Vi har funnit asbest i källaren i rörisolering och eternitplattor. Det finns också en del farligt avfall i form
av elavfall, lysrör, kylskåp/frysar, armaflexisolering, batterier och rökdetektorer.
Golvmattor av PVC finns i stor omfattning på bottenplanet.
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1 Inledning

1.1 Kontaktinformation

1.2 Uppdragsbeskrivning
Dry-IT undersöker och dokumenterar aktuell fuktstatus invändigt och utvändigt.
Fuktstatusinventering utförs genom okulär kontroll, fuktkvotsmätning/indikering i/mot material
samt fotodokumentation. Stickprovsmässigt har även konstruktionsingrepp utförts.

Dry-IT har även utfört en materilainventering avseende byggnadsmaterial vilka klassas som
farligt avfall.

Sammanställning över avvikelser och risker samt där åtgärder behöver utföras överlämnas
efter utförd inventering. Här framgår även om det behöver utföras mer fördjupande
undersökning.

1.3 Tid för genomförandet

Mars 2016

1.4 Uppdraget utfört av

Björn Wuolikainen, Lerry Storm, Mikael Högberg och Malin Christersson.

1.5 Metoder

I samband med genomförandet av denna undersökning har följande metoder används:
 Okulär kontroll invändigt och utvändigt
 Granskning av tillgängliga handlingar samt frågor till projekteringspersonal
 Intervju med personal och vaktmästare
 Registrering samt fotodokumentation av okulära samt subjektiva intryck i samband med

platsbesök
 Fuktindikeringar mot mineraliska byggnadsunderlag så som betong, tegel har utförts

med indikeringsinstrumentet Gann UNI 10-B55.
 Fältkontroll av fuktkvot i trämaterial Protimeter SurveyMaster II
 Fuktindikering i gipsmaterial med Protimeter SurveyMaster II
 Stickprovsvisa konstruktionsingrepp
 Provtagning för analys avseende farligt avfall

1.6 Tillgängliga handlingar

Diverse A, K, V- ritningar och tidigare inventeringar (Installationsrapport av Exengo 2016),
Samt en skaderapport från vatten skada daterad 2013-12-23.

Uppdragsgivare Handläggare Handläggare
Niclas Klingberg Lerry Storm Malin Christersson
Veidekke Entreprenad AB, Region
Bygg Stockholm

Dry-IT-AB Dry-IT-AB

Tel: +46 8 635 61 00 Tel: 08-464 66 00 08-480 016 21
Tel: +46 733 55 99 38 Tel: 0767-85 53 06 0708-46 44 97
niclas.klingberg@veidekke.se lerry.storm@dry-it.se Malin.christersson@dry-it.se
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2 Byggnadsbeskrivning/Konstruktioner
Den inventerade byggnaden är ursprungligen uppförd 1915.

Stomme: Träkonstruktion
Fasader: Träpanel
Fönster: 2-glasfönster, Kopplade bågar. På vinden är det 1-glasfönster
Golvbjälklag: Fyllnadsbjälklag av trä.
Grundläggning: Torpargrund/krypgrund
Grundmurar: Sten
Tak: Sadeltak med betongpannor
Takavvattning: Utvändig takavvattning med stuprör som mynnar ovan mark.
Markförhållanden runt huset: Gräs/planteringar/asfalt. Till viss del marklutning mot huset.

3 Genomförande

3.1 Metodbeskrivning

Fuktinveteringen har utförts med härledning av Bygga F rutin, Fuktinventering och
fuktstatusbedömning i befintlig byggnad. Fuktindikeringar har utförts med Gann UNI 10-55
mot mineraliska underlag så som betong, tegel, avjämningsmassa. Fuktindikering är en
kvalitativ mätmetod och klargör ej vilka exakta aktuella fuktnivåer som existerar i materialet
utan påvisar enbart skillnader i registrerade utslag. På grund av detta bör de registrerade
utslagen bedömas med försiktighet och ej användas som bedömning av aktuellt fuktinnerhåll i
materialet. Vid fuktindikering med GANN UNI 10-55 mot mineraliska material har
bedömningsskala enligt tabell 1 erfarenhetsmässigt använts:

Tabell 1: Bedömningsskala för fuktindikering med GANN UNI 1 mot golv- och väggytor (observera att
dessa värden är materialberoende och ungefärliga)

Fuktkvotsmätning i trämaterial har genomförts med hjälp av resistiv fuktkvotsmätare av
fabrikat Protimeter MMS. Principen för mätningen är att genom elektrisk konduktivitet
(elektrisk ledningsförmåga) fastställa fuktkvoten i aktuellt material. Detta genomförds genom
att slå in metallstift i materialet och fuktinnehållet i materialet anges sedan som fuktkvot.
Fuktkvoten i ett material talar om hur mycket förångningsbart vatten det finns i materialet i
förhållande till torrvikten för det aktuella materialet.
För alla material finns ett samband mellan fuktkvoten och relativa fuktigheten i materialet
vilket kan utläsas ur sorptionskurvan för respektive material. Detta innebär att t.ex. en träbit
som befinner sig i jämnvikt med luft med relativ fuktighet på 75 % får en fuktkvot på ca 17
%. Träbitens relativa fuktighet är då 75 %.
Protimeter SurveyMaster II har även används för att fuktindikera i skivmaterial så som gips
träfiberskivor. Där avlästvärdet används som en parameter för fuktindikation som är en
kvalitativ mätmetod och klargör ej vilka exakta aktuella fuktnivåer som existerar i materialet
utan påvisar enbart skillnader i registrerade utslag.

Skalutslag Bedömning
<75 Normalt

75-90 Något förhöjt
90-120 Förhöjt
>120 Kraftigt förhöjt
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3.2 Begräsningar

På grund av magasinering av lösöre och att huset var möblerat har vissa delar inte
kontrollerats. Delar av krypgrunden har Ej besiktigats. Vi har endast haft tillgång till en
lägenhet på övervåningen.

3.3 Fukt- och statusinventering

3.3.1 Entréplan/krypgrund/fasad

 Vid inträde i båda kapprummen upplevs subjektivt en avvikande lukt av
kemiskkaraktär. Detta upplevs mer eller mindre påtagligt i alla rum.

 Mikrobiell lukt upplevs generellt från golvbjälklaget där det förekommer drag upp
från krypgrunden.

 Kalk- och saltutfällningar noterades i källarutrymme där det även var förhöjda
fuktindikationer.

 Missfärgningar i takbjälklag noterades på flertalet platser.

 Lager på lager av ytskikt noterades på golvbjälklaget.

 Ytterväggarna har en renoveringsskiva. Bakomvarande ytskikt finns kvar troligtvis
behandlad med någon linoljeprodukt med en bakomvarande tjärpapp.

 Vid inträde till grunden upplevs en tydlig lukt av mikrobiell karaktär, det
konstaterades även mikrobiella skador både i trossbotten och på marken i
krypgrunden.

 Fasaden och fönster har fläckvis omfattande färgsläpp och risk för rötskador
förefaller.
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Skiss 1: Entréplan
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Bild 1. Organiska material på marken i
grunden

Bild 2. Bjälklagsfyllning av kockskol.

Bild 3. Missfärgningar i trossbotten Bild 4. Stora delar av trossbotten ser bra ut

Bild 5. Missfärgningar i trossbotten Bild 6. Vy bild grunden.
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Bild 7. Oisoleraderör och bristfälliga
kopplingar

Bild 9. Missfärgningar på bärverk.

Bild 10. Putssläpp höga fuktindikationer Bild 11. Vy bild provpunkt

Bild 12. Lager på lager golvbjälklag. Bild 13. Original ytskikt oljebehandlad
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Bild 14. Blådnadssvamp på originalytskikt vägg Bild 15. Lager på lager vägg

Bild 16. Okänd missfärgning renov.skiva golv Bild 17. Okänd behandling av renov.skiva golv

Bild 27. Eftersatt underhåll fönster/fasad Bild 28. Eftersatt underhåll fönster/fasad
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3.3.2 Övervåning/vind/tak

 Vid inträde i kapprummen upplevs subjektivt en avvikande lukt av kemisk karaktär.

 Vid inträde i lgh upplevs samma lukt som i kapprummet samt att luften upplevs att stå
still (instängt).

 Kemisk lukt upplevs generellt från golvbjälklaget där det förekommer
mattbeläggningar.

 Rinnmärken på väggar noterades på flertalet platser på övervåningen.

 Lager på lager av ytskikt noterades på golvbjälklaget.

 Ytterväggarna har en renoveringsskiva. Bakomvarande ytskikt finns kvar, troligtvis
behandlad med någon linoljeprodukt med en bakomvarande tjärpapp.

 Mikrobiell lukt upplevs på vinden där det även konstaterades mikrobiella skador.
Tydlig lukt av spillning från skadedjur kändes också på vinden.

 Vinden har tydliga skador av gamla läckage och det är svårt att bedöma om någon
är pågående men okulärt noterades inget vatten vid besiktningstillfällt. Takets
pappbeklädnad är svårbedömd. Okulärt noterades inga uppenbara brister
stickprovsmässigt, dok noterades brister i läggningen av betongpannorna på flertalet
platser.

Skiss 2: Övervåningen
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Bild 18. Gammal vattenskada garderob. Bild 19. Vatteninträngning fönster vind

Bild 20. Generellt skadat underlagstak Bild 21. Avföring från skadedjur

Bild 22. Takpapp, mycket getingbon. Bild 23. Brister i läggning av takpannor.
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Bild 25. Gammalt läckage i vägg. Bild 26. Gammalt läckage i vägg

4 Diskussion/Rekommendation

4.1 Pågående fuktproblem

Inga pågående fuktproblem har noterats.
Det kan dock finnas pågående inläckage genom taket. Detta är svårbedömt på grund av att
många fuktfläckar finns på underlagstaket och de kan vara resultat av gamla inläckage eller
så är de pågående. Eftersatt underhåll på fasad och fönster medför risk för fuktproblem vid
nederbörd. Dålig dagvattenavrinning och markförhållanden runt huset medför risk för ökad
fuktbelastning i krypgrunden.

4.2 Fukttekniska rikskonstruktioner

Krypgrund/torpargrund är en känd riskkonstruktion. I huvudsak för att varm fuktig luft kyls ner
under sommarhalvåret vilket medför en hög relativ fuktiget, detta i kombination med diffusion
från marken och läckage in i grunden medför en risk för mikrobiella skador på organiska
material.

Kallvindar i kombination med självdragsventilation anses även vara riskkonstruktioner i
fuktsynpunkt. Då man kan förvänta ett högt fukttillskott i byggnaden. Luften från vistelsezonen
kommer upp på vinden genom termik och tyckbild vilket medför ökad risk för hög relativ
fuktighet/kondens mot underlagstaket.

Allt fuktskadat och mikrobiellt skadat material rivs och kasseras. Detta gäller det material som
är eller har varit fuktigt samt det material som är missfärgat och/eller har mikrobiell påväxt.
Vid oklarhet om vad som är mikrobiellt skadat eller ej kan materialprov tas för analys på lab.
Allt angripet material skall avlägsnas med försiktighet och hanteras enligt Arbetsmiljöverkets
föreskrift AFS 2005:1 (Mikrobiologiska arbetsmiljörisker). Om materialet av
konstruktionsmässiga skäl inte går att byta ut skall en arbetsberedning för sanering utföras.

4.3 Risk för försämrad inomhusmiljö

Bedöms förekomma generellt i hela huset då både avvikande lukter samt mikrobiella skador
förekommer.
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4.4 Vad säger lagar & förordningar

Det finns en mängd lagar och förordningar som innehåller miljökrav för byggnation och
byggnader, en övergripande samling av dessa är:

 Miljöbalken (MB):
 Plan- och bygglagen (PBL) med BBR i förlängningen
 Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL)
 Förordning om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. (BVF)
 Allmänna råd om ändring av byggnad (BÄR)
 Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS 2014:14)
 Arbetsmiljöverkets föreskrifter för t.ex. buller, luft, temperatur och ventilation

Lagstiftningen inom miljöområdet är sedan 1 januari 1999 i huvudsak samlad i Miljöbalken och
dess föreskrifter. I kapitel 1 “Miljöbalkens mål” återfinns ett mål som lyder: “Hälsa och miljö
skall skyddas” och i kapitel 2 Allmänna hänsynsregler finns förtydligande ang. de krav som
finns ang. bl.a. hälsoskydd i bostäder. Från den 1 januari 2012 och under en övergångsperiod
fram till den 1 januari 2013, ändrades Boverkets tidigare allmänna råd om ändring av
byggnad (BÄR) till att de allmänna råden ersattes av ändringsregler i BBR. Samma tekniska
egenskapskrav som tidigare gällde vid nybyggnad gäller nu även vid ändring av byggnad.

Under Kap 6 Hygien, hälsa och miljö skrivs:
6:1 Allmänt Byggnader och deras installationer ska utformas så att luft- och vattenkvalitet
samt ljus-, fukt-, temperatur- och hygienförhållanden blir tillfredsställande under byggnadens
livslängd och därmed olägenheter för människors hälsa kan undvikas.
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5 Material-/miljöinventering

Inventering av byggnadsmaterial har gjorts inför ombyggnad/renovering av skolorna. Lösöre
och inventarier har ej inventerats, ej heller fasta installationer. Inventeringen har utförts okulärt
och provtagning har gjorts stickprovsvis för analys på externt laboratorium. Visst material har
även erfarenhetsmässigt bedömts utgöra farligt avfall. Vi har även granskat gamla
utrednings- och inventeringsrapporter.
Det finns alltid en viss risk för att ytterligare farligt avfall kan friläggas i samband med
rivning/ombyggnad och detta måste uppmärksammas av berörd entreprenör.

5.1 Farligt avfall

De sexsiffriga EWC-koder som för respektive avfallstyper i Avfallsförordningens (2001:1063
med ändring till och med SFS 2006:59, bilaga 2) avlutas med en asterisk * vilka vid rivning
utgör farligt avfall. Även ämnen som inte utgör farligt avfall men som skall hanteras på särskilt
sätt (t.ex. metalliskt koppar) förekommer i förteckningen nedan. Nedanstående identifierade
ämnen och material kommer vid en rivning därmed att utgöra farligt avfall eller avfall som
skall särsorteras för materialåtervinning/efterbehandling. Omhändertagning skall ske i
enlighet med gällande lagstiftning.

6 Inventering

6.1 Farligt avfall

Ämne/material Avfallskod Finns Mängd, antal/kg

Kvicksilver (Hg) JA NEJ

Lysrör 20 01 21* x Generellt i hela byggnaden

Relä/brytare x

Nivåvakter/givare x

Termometrar x

Termostater x

Vattenlås/
avloppsledningar

x

Köldmedier (CFC m. fl.) JA NEJ

Kylskåp/frysar 16 02 11* x Okänt antal finns på
övervåningen i lägenheterna.
1 st på bv i lärosal.
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Byggisolering x

Kylanläggning/värmpump x

Luftkonditionering x

Ämne/material Avfallskod Finns Mängd, antal/kg

Elektriskt och elektroniskt avfall JA NEJ

Kablar, brytare, armaturer 16 02 03* x Finns generellt i byggnaden.

PCB JA NEJ

Fogmassor x

Isolerrutor x

Kondensatorer (lysrör) x Inga äldre lysrörsarmaturer har
påträffats. Kan dock finnas i
lägenheter.

Kondensatorer i elcentral,
brännare mm

x

Akrydurgolv x

Dörrstängare x

Kablar x

Ämne/material Avfallskod Finns Mängd, antal/kg

Bromerande flamskyddsmedel JA NEJ

Rörisolering av svart cellgummi
Climaflex

17 06 03* x Finns på ledningar i källare och i
krypgrunden.



Farstavikens skola, Gula Villan Uppdragsnummer: P 3524

Fukt/statusinvetering
Upprättad

2016-04-29
Reviderad Version

1.1

__________________________________________________________________________________________
17(21)

Asbest JA NEJ

Rörisolering x I källaren ca 22 st

Ventiler x

Golvmattor x Prov har tagit på olika
golvmattor. Ej asbestinnehåll.

Dörrisolering x

Eternitskivor x Källartaket är inklätt med ca 50
m2 eternitplattor.

Fönsterkitt x Prov har tagits. Asbest har ej
påvisats.

Fix kakel/klinker x Prov har tagits. Asbest har ej
påvisats.

Övrigt JA NEJ

Kvarlämnade kemikalier x I källaren finns en hel del
målarfärgsburkar.

Oljerester, spill, slam x Betonggolvet i källaren ca 40
m2 bedöms vara förorenat av
oljespill.

Tryckimpregnerat trä x

Batterier 16 06 02* x Finns i nödbelysningsskyltar

Brandsläckare med halon x

Rökdetektorer 16 03 13* x Kan vara joniserande och finns
generellt I byggnaden.

Föroreningar från verksamhet i
byggnaden

x
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6.2 Övrigt miljö- och hälsostörande avfall

Ämne/material Avfallskod Finns Mängd, antal/kg

Bly JA NEJ

Blydiktade avloppsskarvar 17 04 03 x Finns bland annat i
källaren/krypgrunden i
skarvar i gjutjärnsavlopp.

Mantlade kablar x

Fönster x

Takmaterial x

Kadmium JA NEJ

Plastmatta x

Övrig plast x

Övrigt

PVC 17 02 03 x Golvmattor av PVC finns i stor
omfattning i byggnaden på bv.
ca 330 m2.
Avlopp och vattenlås av PVC.

Lukt x Stark lukt kändes på vind, av
spillning, förmodligen
fladdermöss.

Radon x Korttidsmätning av radon har
utförts i fritidslokal på
bottenplanet under mars 2016.
Radonhalten var < 50 Bq/m³

6.3 Omhändertagande MFA

Omhändertagning skall ske i enlighet med gällande lagstiftning Avfallsförordningen
(2011:927) med tillhörande Förordning om ändring i avfallsförordningen
FS 2014:236, gäller avfall och avfallets hantering även farligt avfall.



Farstavikens skola, Gula Villan Uppdragsnummer: P 3524

Fukt/statusinvetering
Upprättad

2016-04-29
Reviderad Version

1.1

__________________________________________________________________________________________
19(21)

Bild A. Rökdetektor som kan vara joniserande.
Det finns ca en per större rum.

Bild B. Drivor med fladdermusspillning på
vinden.

Bild C. Rörisolering av typ armaflex kan
innehålla bromerande flamskyddsmedel.



Farstavikens skola, Gula Villan Uppdragsnummer: P 3524

Fukt/statusinvetering
Upprättad

2016-04-29
Reviderad Version

1.1

__________________________________________________________________________________________
20(21)

6.4 Bilaga 1, Asbestanalys
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