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Utlåtande avseende användning av vissa specialutrustade lokaler i 

samband med ombyggnation av Futurum skola i Håbo kommun 

 

Arbets- och miljömedicin har ombetts att lämna synpunkter på ett förslag 

avseende nyttjande av speciallokaler i Futurum samtidigt som skolan saneras 

och byggs om.  

 

Bakgrund 

Fuktskador har konstaterats i Futurum skola. Omfattande åtgärder planeras 

starta redan under hösten 2016. Externa paviljongbyggnader med klassrum 

för skolans samtliga ordnas, men de tillfälliga byggnaderna inrymmer inte 

lokaler för specialämnen, kök och matsal. Enligt en tjänsteskrivelse från 

kommunens ekonomienhet, daterad 2016-10-14, saknas det möjlighet att 

nyttja t.ex. kemi-, fysik-, slöjd- och matsal i andra skolor under tiden för 

ombyggnationen. Istället föreslås att lokalerna i Futurum fortsätter att nyttjas 

under ombyggnadsperioden.  

   
Synpunkter 

För att sanering ska kunna ske med undervisning kvar i delar av Futurum skola 

måste det säkerställas att elever och personal inte exponeras för byggdamm, 

partiklar och gaser från fuktskadat material som orsakas av pågående åtgärder.  

 

Exempel på åtgärder som kan minska spridning av byggdamm, partiklar och 

gaser till de lokaler som planeras att nyttjas är tillfälligt fasta väggar som stänger 

av kommunikation i bygganden. Här avses både luftrörelser och passage av 

människor samt material. Det är viktigt att ventilationsåtgärder vidtas som 

säkerställer att smutsig luft från delar av byggnaden som rivs, inte sprids till 

miljöer där elever och personal vistas. För att minska risken bör personal som 

arbetar med rivning inte vistas i delar av skolan där undervisning sker. En viktig 

faktor är att ventilationen är balanserad i alla lokaler där skolverksamhet 

bedrivs. Om det råder undertryck i miljöer där undervisning sker, riskerar det att 

öka exponeringen från ingrepp som pågår i en annan del av byggnaden. 

Samtliga ventilationsåtgärder bör vidtas och kontrolleras av sakkunnig inom 

ventilation. Daglig städning med fuktmoppning av samtliga golv samt 



 

 

dammtorkning av horisontella ytor rekommenderas i de lokaler som man väljer 

att nyttja.  

 

Om åtgärderna ovan säkerställs och löpande utvärderas, bör exponeringen inte 

bli större, jämfört med om verksamheten fortgick i lokalerna då 

exponeringstiden per dag i den fuktskadade byggnaden blir kortare. 

 

För att ytterligare minska exponeringen föreslår ni installation av luftrenare i 

rum där förhöjd halt bakterier mätts upp i rumsluften. Vi känner inte till 

reningstekniken hos anläggningen Genano 310 som ni föreslår och kan inte 

uttala oss närmare om denna. Av produktbladet som ni bifogat framgår dock att 

luften bl.a. passerar ett kolfilter, vilket är en teknik som vi förordar. Om ni väljer 

att använda luftrenare, är det viktigt att reningstekniken inte ger upphov till 

bildning av nya, reaktiva partiklar t.ex. ozon, vilket förekommer hos vissa 

modeller. Under förutsättning att det uppfylls, ser vi att åtgärden kan vara 

lämplig som komplimenterande försiktighetsåtgärd.   

 

Det saknas evidens för när en byggnad är ”otjänlig” och när det inte längre är 

lämpligt att vistas där. Vår rekommendation är att läkare i varje enskilt fall 

bedömer om elever och personal med avseende på diagnos och symptom inte 

bör vistas i miljöer där det finns fuktskador. Rekommendationen gäller även 

under ombyggnadsperioden. Det kan inte uteslutas att det behövs särskilda 

åtgärder för att lösa detta. Det finns starkt stöd för att långvarig vistelse i 

fuktskadade byggnader ger en ökad rapportering av ohälsa och att konstaterade 

skador därför ska åtgärdas när de uppmärksammas. De åtgärder som Håbo 

kommun nu planerar är därför mycket viktiga. Av erfarenhet vet vi dock att 

åtgärder i fuktskadade byggnader med pågående verksamhet kan medföra att i 

synnerhet känsliga personer reagerar med mer symtom. Min bedömning är att 

kvalitén av det förebyggande arbete som ni gör för att minska exponering under 

ombyggnadsperioden är avgörande för hur ert förslag kommer att fungera.  

 

Vi rekommenderar starkt att ett förebyggande arbete sker i nära kontakt med 

alla aktörer, inklusive representanter för skolans verksamhet. Skol- och 

företagshälsovård bör kunna bistå er med sammanställningar av rapporterad 

ohälsa och bedömningar på gruppnivå.  
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