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Mottagare och syfte 

Rapporten distribueras till fastighet som underlag för vidare kommunikation för Futurum. 

 

Projektrapporten redovisas för att ge en översiktlig status av projektet.  

Rapporten är en sammanställning av uppgifter och fakta som framkommit under en period och 

innehåller även bedömningar som förmedlats muntligen mellan parter i olika mötesforum, 

varav vissa är tolkningar utifrån situation. 

Den upptar även vissa frågeställningar som främst berör verksamhet och information i stort men 

som påverkar projektet och fastighetsverksamheten. 

 

 

Fastighet 

Befintlig skola 

Fastighet har att förvalta och underhålla kommunens fastigheter samt genomföra 

investeringsprojekt på uppdrag enligt beslut från nämnd och kommunstyrelse. 

Fastighet har via förelägganden från arbetsmiljöverket fått till uppgift att utreda eventuella fel i 

Futurumskolans byggnad då skolan misstänker fuktproblem. 

Ett föreläggande från Bygg- och Miljöförvaltningen, diarienr 2016-000157 dat. 161007 har 

inkommit som berör redovisning av åtgärder och tidsperspektivet avseende misstänkta problem 

i byggnaden. 

Mätningar har utförts vid olika tillfällen för att undersöka eventuella skador i byggnaden. 

Mätningarna har resulterat i ett konstaterade av värden som troligen innebär förekomst av fukt i 

delar av konstruktionen(golv och ytterväggar). 

 

Hittills utförda åtgärder: 

Ventilationen har ställts in på dygnet-runt drift för att säker ställa ett kontinuerligt luftflöde. I 

vissa utrymmen har mobila luftrenare placerats för att genom partikelfilter rena inomhusluften. 

Extra städning av ventilerade golv och städschema för övrig städning finns upprättade. 

 

I övrigt har fastighet tagit fram underlag för beslut till berörd nämnd om investeringsåtgärder 

för att avhjälpa misstänkta skador i byggnaden. 

 

Mätningar 

 Temperaturtagning och CO2 –halt. 

Håbo kommun, dat. 2016-02-26 och 2016-03-04 
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 ”Analysrapport Utökad identifiering VOC-MVOC”. 

Utförda av Geneno Svenska AB, dat. 2016-03-07 

 ”Analysrapport Utökad identifiering VOC-MVOC”. 

Utförda av Geneno Svenska AB, dat. 2016-03-31 

 ”Rapport gällande utredning av fukt och skador som kan påverka inomhusmiljön”. 

Utförda av Relita Industri & Skadeservice AB, dat. 2016-04-25. 

 Mikrobiologiska analyser av inomhusluften genom ”Artbestämning av 

indikatororganismer” genom ”spormätning i luft, Basanalys DNA”. 

Utförda av Pegasus lab, 2016-10-04. 

 

 

Kommande åtgärder: 

Fastighet har tagit fram ytterligare underlag vilka överlämnats för investeringsbeslut i syfte att 

åtgärda konstaterade fuktproblem i byggnaden. Dessa ligger som beslutsunderlag till 

kommunstyrelsens möte den 21 november 2016. 

Inför kommunstyrelsens beslut har tekniska utskottet behandlat ärendet med positivt resultat. 

Fastighet ansvarar för att placera befintliga och nya luftrenare i de utrymmen, som har behov 

och fortsättningsvis kommer att nyttjas till dessa är åtgärdade. Underlag som anger vilka 

utrymmen som berörs inhämtas från skolan. 

Tillägg 2016-11-14 

Fastighetsavdelningen föreslår, med stöd av uttalanden och bedömningar från Ak konsult, 

Johan Tannfors och ”Utlåtande avseende användning av vissa specialutrustade lokaler i 

samband med ombyggnation av Futurum skola i Håbo kommun”(bilaga 6), upprättad av Helena 

Fornstedt, Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset att lokaler i Futurumskolan 

fortsättningsvis nyttjas i erforderlig omfattning till dessa har åtgärdats i och med planerad 

ombyggnad. 

Information om vilka lokaler som skolan kommer att nyttja redovisas av skolan. Dessa lokaler 

kommer via fastighetsavdelningen att utrustas med luftrenare som ska hanteras enligt 

instruktioner. 

Vidare kommer dammskyddande åtgärder att utföras i samband med ombyggnadsarbeten för att 

förhindra spridning av partiklar i inomhusluften mellan ytor där ombyggnad pågår och ytor där 

skolan bedriver verksamhet. 

 

Paviljonger 

Enligt ett politiskt beslut har fastighet låtit uppföra paviljonger till skolan för evakuering av 

elever i åk 4-6 och 7-9 med syfte att fungera som evakuering för undervisning under den tid då 

ombyggnadsåtgärder utförs i skolbyggnaden. 

Uppställning av paviljonger utförs i två etapper. 6st klassrum är uppställda och ibruktagna, 

160930. Resterande 12st klassrum färdigställs till v48 och tas ibruk av skolan för undervisning 

till vt-17. 
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Verksamheten(skolan) 

Skolan har framfört önskemål om beslut på åtgärder av byggnaden för att eliminera de upplevda 

olägenheterna och otryggheten de upplever med inomhusmiljön i byggnaden. 

 

Skolan får påtryckningar från föräldrar om besked huruvida inomhusmiljön är skadlig för 

barnen. 

 

Skolan tar fram underlag över utrymmen som kommer att nyttjas i befintliga skolan under 

evakueringen. 

Skolan ansvarar för att luftrenare inte stängs av och vrids till effektlägen enligt instruktion. 

 

 

 

 

Information/kommunikation 

Mätningar utförda 2016-10-04 bekräftar enligt muntligt utlåtande från AK konsult de tidigare 

mätningarna som säger att de indikerar troliga fuktskador i byggnadens golv och ytterväggar. 

Några faktiska gränsvärden, med mätningar som underlag och som anger en riskfri miljö eller ej 

finns inte att hänvisa till i detta avseende. 

 

Skolan har tidigare meddelat föräldrar och personal att om de uppstår besvär i form av 

irritation/klåda/huvudvärk etc ska respektive person uppsöka läkare. 

Detta förfarande gäller även fortsättningsvis. 

 

 

Alla information till allmänheten ska gå via Karin Bärudde som är kommunens 

kommunikationschef. 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor : 

Bilaga 1 Temperaturtagning och CO2 –halt. 

Håbo kommun, dat. 160226 och 160304 

Bilaga 2 ”Analysrapport Utökad identifiering VOC-MVOC”. 

Utförda av Geneno Svenska AB, dat. 160307 

Bilaga 3 ”Analysrapport Utökad identifiering VOC-MVOC”. 

Utförda av Geneno Svenska AB, dat. 160331 

Bilaga 4 Rapport gällande utredning av fukt och skador som kan påverka inomhusmiljön, 

160425 

Bilaga 5 Mikrobiologiska analyser av inomhusluften, 161004 
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Bilaga 6 Utlåtande avseende användning av vissa specialutrustade lokaler i samband med 

ombyggnation av Futurum skola i Håbo kommun, 161115 


