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§ 35 Dnr 2016/00397  

Fuktskada Futurum, åtgärder 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att omgående hyra in 

paviljonger till 18 skolklasser, enligt alternativ 5. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att undersöka 

möjligheterna för att bygga en större skola än alternativ 5, anpassad 

till kommunens demografiutveckling och framtida behov av 

skolplatser. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att under åren 2016-2018 tilldela 

kommunstyrelsen upp till 300 000 Tkr i investeringsmedel för 

nybyggnation av en ny skola i enlighet med alternativ 5. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen ska ske via 

upplåning och/eller finansieras externt i enlighet med KF beslut 

2016-06-13 ” Budget 2017 § 66 Dnr 2016/00292” som biföll 

Håboalliansens budget 2017.    

Lars-Göran Bromander reserverar sig mot beslutet.           

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har att ta ställning till något av de fyra alternativen som 

presenteras i tjänsteskrivelse daterad 2016-07-01, för att förvaltningen ska 

kunna inleda åtgärdande av arbetsmiljöproblemen på Futurumskolan. 

Förvaltningen förordar alternativ 1 som innebär sanering och ombyggnad av 

övre Futurum och ”länk”-byggnad.  

Valet av alternativ är dock inte självklart och fastighetsenheten avråder från 

detta alternativ eftersom väsentliga delar av byggnaden, även efter en 

renovering, är att betrakta som gamla med osäker fortsatt livslängd och att 

dolda och idag okända fel kan förekomma. Det finns också förekomst av en 

mycket svårsanerad mikroorganism, Streptomyces, vilken kan skapa 

fortsatta problem trots sanering och ombyggnad. 

Upphandling måste få besked om hur de ska agera fortsättningsvis när det 

gäller inhyrning av temporära lokaler, beroende på det alternativ som väljs, 

bygga om eller bygga nytt och hur rivningen ska ske.  

Beslutsunderlag 

- Rapport, Arbetsmiljöverket, 2015-05-28 

- Rapport gällande utredning av fukt och skador Relita, 2016-05-02 

- Tjänsteskrivelse, 2016-07-01   
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Förslag till beslut på sammanträdet 

 Ordförande yrkar att ett alternativ 5 läggs till: 

Nybyggd skola via externa finansiärer på cirka 9 000 m
2 

BTA innehållande 

minst 700 skolplatser (som omfattar även cirka 150 elever från dagens 

Vibyskola som flyttas till den nya skolan, vilket ökar kapaciteten och 

möjliggör för en större förskola i Viby) och med tillagningskök, matsal, 

multifunktionell hall (som kan kopplas till framtida multiidrottsanläggning 

och/eller simhall) och en utemiljö som är anpassad till dagens moderna 

behov och trafiksäkerhet med en beräknad investeringskostnad på cirka 

300 000 Tkr. 

Övriga alternativ är beskrivna i tjänsteärendet.    

Alternativ nummer Alternativ 1 

Alternativ 

2 

Alternativ 

3 

Alternativ 

4 Alternativ 5 

Rivningslov Behövs ej 2 mån 2 mån 2 mån 2 mån 

Bygglov 2,5 mån 2,5 mån 2,5 mån 2,5 mån 2,5 mån 

Upphandling 3 mån 3 mån 3 mån 3 mån 3 mån 

Rivning  Behövs ej 4 mån 3,5 mån 4 mån 4 mån 

Byggtid 22 mån 24 mån 10 mån 30-34 mån 24 mån 

Kap kostnader tkr 5 700 26 600 22 600 22 600 0 

Rivn kostnad tkr 0 9 000 8 750 8 750 0 

Bygg kostnad tkr 85 000 224 000 0 48 000 0 

ByggH kost 10% 8 500 22 400 1 700 4 800 0 

Oförutsett 20% 17 000 44 800 5 000 9 600 0 

Pavilj. Behov ja ja ja ja ja 

Pavilj. Kostnader 

tkr 816 2 448 2 448 2 448 2 448 

Etablering år 1 tkr 900 900 900 900 900 

Avbetalning år 2/3 

tkr 600 600 600 600 600 
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Behov av pavilj 6 klasser 18 klasser 18 klasser 18 klasser 18 klasser 

Hyreskostnad  

FB skola tkr/år nej nej 14 460 11 460 14 460 

            

Investeringskostnad - - + + + 

Extern 

hyreskostnad + + - - - 

Flexibilitet - + - - + 

Ny skola - + + + + 

Tidsåtgång - - + - - 

Påverkan på utform - + - + + 

Kök i drift + - - + - 

Paviljongbehov - - - - - 

      

Beräknad 

totalkostnad 119 332 333 196 41 998 102 594 6 396 

Totalkostnad 

avrundat 120 000 334 000 42 000 103 000 7 000 

 

Av yrkandet framgår förslag till beslut: 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att omgående hyra in 

paviljonger till 18 skolklasser, enligt alternativ 5. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att undersöka 

möjligheterna för att bygga en större skola än alternativ 5, anpassad 

till kommunens demografiutveckling och framtida behov av 

skolplatser. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att under åren 2016-2018 tilldela 

kommunstyrelsen upp till 300 000 Tkr i investeringsmedel för 

nybyggnation av en ny skola i enlighet med alternativ 5. 
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4. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen ska ske via 

upplåning och/eller finansieras externt i enlighet med KF beslut 

2016-06-13 ” Budget 2017 § 66 Dnr 2016/00292” som biföll 

Håboalliansens budget 2017.     

Beslutsgång 

Enligt Lars-Göran Bromander är det svårt att jämföra det nya alternativet 

med förvaltningens föreslagna alternativ bland annat när det gäller  

kostnaderna. En mer specificerad utredning av kostnaderna för de olika 

alternativen, inklusive alternativ 5, efterfrågas av Lars-Göran Bromander. 

Leif Zetterberg menar att ny skola ska byggas men finansieringen kan 

diskuteras. Enligt Tommy Rosenkvist finns färdiga koncept som kan 

användas. 

Enligt kostchefen kan det bli problem för kosten om Futurumskolan inte kan 

använda köket under en lång tid, då det är den största leverantören av mat 

till andra verksamheter i kommunen, vilket måste tas hänsyn till när beslut 

fattas. Köket bör vara kvar i drift så länge som möjligt.  

Leif Zetterberg anser att vid nybyggnation bör utredning göras om utökning 

av skolans elevantal.    

Ordförande ställer alliansens alternativ 5 enligt lagt yrkande, mot 

förvaltningens alternativ.   

Utskottet väljer att besluta i enlighet med yrkandet.   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Tekniska avdelningen 

Fastighetsenheten 

Miljöavdelningen 

Bygglovsavdelningen 
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Fuktskada Futurum 2016 

Förslag till beslut  

1. Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till något av de fyra alternativen nedan 

för att förvaltningen ska kunna inleda åtgärdande av arbetsmiljöproblemen 

på Futurumskolan. 

Förvaltningen förordar alternativ 1 som innebär sanering och ombyggnad av 

övre Futurum och ”länk”-byggnad. Valet av alternativ är dock inte självklart 

och fastighetsenheten avråder från detta alternativ eftersom väsentliga delar 

av byggnaden, även efter en renovering, är att betrakta som gamla med 

osäker fortsatt livslängd och att dolda och idag okända fel kan förekomma. 

Det finns också förekomst av en mycket svårsanerad mikroorganism, 

Streptomyces, vilken kan skapa fortsatta problem trots sanering och 

ombyggnad.  

 
Ärendet 

Efter en granskning av Arbetsmiljöverket blev det sommaren 2015 

uppenbart att det fanns problem med luften i övre Futurum. 

Arbetsmiljöverkets rapport visade att luftflödena i byggnaden måste 

förbättras och säkerställas. Med syftet att följa upp resultaten från rapporten 

inköptes en kolrörsmätning. Den mätningen kom då att visa på ämnen i 

luften som tyder på fuktskador. Därför togs beslut att göra en mer 

omfattande provtagning över hela skolan för att kunna se omfattningen av 

eventuella skador. Under vintern 2016 har det utförts borrprover i golv och 

väggar (cirka 1500 st) och resultatet visar på stora skador i ytterväggar och 

golv. 

Under 2015 genomfördes också ett omfattande programarbete för möjlig 

ombyggnad av befintliga lokaler i hopp om att åtgärda såväl upplevda 

luftflödesproblem som att bygga bort strukturen från Skola 2000. Detta 

programarbete låg sedermera till grund för skrivelse inför budgetarbete 2017 

om utökade medel för ombyggnad av övre Futurum. I och med upptäckten 

av skadliga ämnen i luften och de omfattande fuktproblemen så krävs det en 

snabbare och delvis annorlunda hantering mot planerat i programarbetet. 

Huvudorsaken till de stora fukt- och mögelproblemen är en felaktigt 

byggd/tätad luftspalt i ytterväggen. Byggfelet uppkom i samband med 

byggnationen 1978. 

Den yta som är berörd uppgår till ca 5530 m2 BTA för övre Futurum och 

1280 m2 BTA för ”länk”-byggnad mellan övre och nedre Futurum, totalt 
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6810 m2 BTA. Det är därtill önskvärt och planerat för att införliva den 

verksamhet som idag bedrivs i paviljonger avseende Lila Resurs – ca 200 

m2 BTA. Total yta som ingår i kalkylerna nedan är ca 7 000 m2 BTA.  

Fastighetsenheten har utrett fyra huvudalternativ för att åtgärda de 

omfattande fuktskadorna och samtidigt bygga bort Skola 2000-konceptet. I 

alla alternativ förutsätts att befintlig sporthall kan stå kvar och åtgärdas 

inom projektet. För- och nackdelar beskrivs för varje alternativ inklusive 

kostnadsuppskattning. Alla kostnader är beräknade kostnader innan 

upphandling och kan beroende på marknadsläge med mera skilja sig 

väsentligt från den kommande och faktiska kostnaden. 

 

Vid rivning av hela eller delar av övre Futurum och ”länk”-byggnaden 

utfaller hela eller delar av en sedan tidigare upparbetad kapitalskuld som 

måste tas i driftbudgeten i samband med rivning. Kapitalskulden för 

objektet uppgår i dagsläget till 26 600 tkr. 

 

De alternativ som kan komma i fråga är sanering och ombyggnad av 

befintlig skolbyggnad (alternativ 1), total rivning och nybyggnation 

(alternativ 2), rivning ovan bottenplatta och ersättning med fabriksbyggd 

skola (alternativ 3) och rivning ovan bottenplatta och ersättning med 

fabriksbyggd skola och en så kallad hjärtbyggnad, byggd i kommunal regi 

(alternativ 4). Nedan följer en sammanställning av alternativen i tabellform 

vilket sedan följs av kortare textbeskrivningar av respektive alternativ. 

 

Sammanställning över 
alternativ Futurum       

  Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 

Rivningslov behövs ej 2 mån 2 mån 2 mån 

Bygglov 2,5 mån 2,5 mån 2,5 mån 2,5 mån 

Upphandling 3 mån 3 mån 3 mån 3 mån 

Rivning behövs ej 4 mån 3,5 mån etappvis 

Byggtid 22 mån 24 mån 10 mån 30 -34 mån 

Kapitaltjänstkostnader  5 700 tkr  26 600 tkr  22 600 tkr 22 600 tkr  

Rivningskostnad 0 9 000 tkr 8 750 tkr 8 750 tkr 

Byggkostnad 85 000 tkr 224 000 tkr 0 48 000 tkr 

Byggherrekostnader, 
10% 8 500 tkr 22 400 tkr 1 700 tkr 4 800 tkr 

Oförutsett, 20% 17 000 tkr 44 800 tkr 5 000 tkr 9 600 tkr 

Paviljonger, behov ja ja ja ja 

Paviljongkostnader 816 tkr/år 2448 tkr/år 2448 tkr/år 2448 tkr/år 

Etablering år 1 900 tkr 900 tkr 900 tkr 900 tkr 

Avetablering år 2/3 600 tkr 600 tkr 600 tkr 600 tkr 

Behov av paviljonger 6 klasser 18 klasser 18 klasser 18 klasser 

Hyreskostnad 
fabriksbyggd skola nej nej 

14 460 
tkr/år 11 460 tkr/år 
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Investeringskostnad 0 - + + 

Extern hyreskostnad + + - - 

Flexibilitet 0 + - 0 

Ny skola - + + + 

Tidsåtgång - - + - 

Påverkan på 
utformning 0 + - + 

Kök i drift + - - + 

Paviljongbehov  0 - - - 

 

 

Alternativ 1: Sanering och ombyggnad av övre Futurum och ”länk”-

byggnad. 

Alternativet innebär en beräknad investeringskostnad på drygt 100 000 tkr 

samt att 5 700 tkr av tidigare upparbetad kapitalkostnad måste tas av 

driftmedel i samband med att komponenter i byggnaden rivs. Alternativet 

kan möjliggöra en rullande sanering och ombyggnation vilket håller ner 

behovet av inhyrda paviljonger. Produktionstiden är medellång. Köket kan 

troligen vara i drift under större delen av projektet och till huvudsak 

åtgärdas under sommaruppehåll.  

Alternativet är svårbedömt och fastighetsenheten avråder från detta 

alternativ eftersom väsentliga delar av byggnaden, även efter en renovering, 

är att betrakta som gamla med osäker fortsatt livslängd och att dolda och 

idag okända fel kan förekomma. Det finns också förekomst av en mycket 

svårsanerad mikroorganism, Streptomyces, vilken kan skapa fortsatta 

problem trots sanering och ombyggnad. 

 

Alternativ 2: Total rivning av övre Futurum inklusive ”länk”-byggnad som 

ersätts av nybyggd skola på samma plats. 

Alternativet innebär höga investeringskostnader, kanske upp mot 300 000 

tkr samt att 26 600 tkr av tidigare upparbetad kapitalkostnad måste tas av 

driftmedel i samband med att byggnaden rivs. Alternativet innebär också att 

samtliga klasser behöver tillfälliga paviljonger samt att driften av köket helt 

upphör under projekttiden. Produktionstiden blir lång.  

 

Fördelar med alternativet är att hela byggnaden blir ny och därmed fri från 

kvarstående problem. Byggnaden kan också anpassas efter skolans behov på 

ett bättre sätt och högre ambitioner för miljö- och energikrav kan ställas.  

 

Vi vet att Håbo kommun kommer att behöva större skolkapacitet i takt med 

att kommunen växer. I samband med en nybyggnation kan hänsyn tas till 

detta och en större skola kan planeras. Någon beräkning för kostnader eller 

elevantal har inte gjorts i detta läge utan kräver en fördjupad utredning. 
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Alternativ 3: Rivning av övre Futurum och ”länk”-byggnad ovan platta som 

ersätts med fabriksbyggd skola som hyrs för en period om 10-20 år. 

 

Alternativet innebär låga investeringskostnader om ca 14 000 tkr (rivning, 

framdragning av media etc) samt att 22 600 tkr av tidigare upparbetad 

kapitalkostnad måste tas av driftmedel i samband med att byggnaden rivs. 

Alternativet innebär en ökad driftskostnad om nära 15 000 tkr/år på grund 

av inhyrning av fabriksbyggd skola. Beräknad livslängd/driftstid beräknas 

till en period av 10-20 år varefter ny lösning måste ordnas. Alternativet 

innebär också att samtliga klasser behöver tillfälliga paviljonger samt att 

driften av köket helt upphör under projekttiden. Produktionstiden blir kort.  

 

Fördelar med alternativet är att hela byggnaden blir ny och därmed fri från 

kvarstående problem. Nackdelar är att utformningen av skolan till större 

delen blir låst till ett visst koncept från leverantören. 

 

Alternativ 4: Rivning av övre Futurum och ”länk”-byggnad ovan platta som 

ersätts med fabriksbyggd skola som hyrs för en period om 10-20 år och 

nybyggd så kallad hjärtbyggnad, byggd i egen regi.  

 

Ny byggnad byggs där ”länk”-byggnad står idag. Denna nya hjärtbyggnad 

planeras innehålla kök, matsal, administration och vaktmästeri m m. 

Byggnaden ska anslutas till befintlig skola (nedre Futurum) och till ny 

fabriksbyggd skola. Under byggtiden av ny byggnad kan köket vara i bruk 

och alla ledningar för el, va och värme och ventilation kan nyttjas till dess 

det är dags att riva den del av övre Futurum som inrymmer kök och matsal. 

 

Alternativet innebär i sammanhanget relativt låga investeringskostnader om 

ca 72 000 tkr samt att 22 600 tkr av tidigare upparbetad kapitalkostnad 

måste tas av driftmedel i samband med att byggnaden rivs. Alternativet 

innebär en ökad driftskostnad om drygt 11 000 tkr/år på grund av inhyrning 

av fabriksbyggd skola. Beräknad livslängd/driftstid för den fabriksbyggda 

delen beräknas till en period av 10-20 år varefter ny lösning måste ordnas. 

Produktionstiden blir lång.  

 

Fördelar med alternativet är att hela byggnaden blir ny och därmed fri från 

kvarstående problem. Nackdelar är att utformningen av skolan till delar blir 

låst till ett visst koncept från leverantören. 

 

Beslutsunderlag 

– 20150528_Rapport_Arbetsmiljöverket 

– Rapport gällande utredning av fukt och skador_Relita_20160502 

  

__________ 
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§ 35 Dnr 2016/00397  

Fuktskada Futurum, åtgärder 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att omgående hyra in 

paviljonger till 18 skolklasser, enligt alternativ 5. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att undersöka möjlig-

heterna för att bygga en större skola än alternativ 5, anpassad till 

kommunens demografiutveckling och framtida behov av skolplatser. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att under åren 2016-2018 tilldela 

kommunstyrelsen upp till 300 000 Tkr i investeringsmedel för ny-

byggnation av en ny skola i enlighet med alternativ 5. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen ska ske via upplå-

ning och/eller finansieras externt i enlighet med KF beslut 2016-06-

13 ” Budget 2017 § 66 Dnr 2016/00292” som biföll Håboalliansens 

budget 2017.    

Lars-Göran Bromander reserverar sig mot beslutet.           

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har att ta ställning till något av de fyra alternativen som 

presenteras i tjänsteskrivelse daterad 2016-07-01, för att förvaltningen ska 

kunna inleda åtgärdande av arbetsmiljöproblemen på Futurumskolan. 

Förvaltningen förordar alternativ 1 som innebär sanering och ombyggnad av 

övre Futurum och ”länk”-byggnad.  

Valet av alternativ är dock inte självklart och fastighetsenheten avråder från 

detta alternativ eftersom väsentliga delar av byggnaden, även efter en reno-

vering, är att betrakta som gamla med osäker fortsatt livslängd och att dolda 

och idag okända fel kan förekomma. Det finns också förekomst av en 

mycket svårsanerad mikroorganism, Streptomyces, vilken kan skapa fort-

satta problem trots sanering och ombyggnad. 

Upphandling måste få besked om hur de ska agera fortsättningsvis när det 

gäller inhyrning av temporära lokaler, beroende på det alternativ som väljs, 

bygga om eller bygga nytt och hur rivningen ska ske.  

Beslutsunderlag 

- Rapport, Arbetsmiljöverket, 2015-05-28 

- Rapport gällande utredning av fukt och skador Relita, 2016-05-02 

- Tjänsteskrivelse, 2016-07-01   
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 Sammanträdesdatum  

 2016-07-08  

Tekniska utskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

 Ordförande yrkar att ett alternativ 5 läggs till: 

Nybyggd skola via externa finansiärer på cirka 9 000 m
2 

BTA innehållande 

minst 700 skolplatser (som omfattar även cirka 150 elever från dagens Vi-

byskola som flyttas till den nya skolan, vilket ökar kapaciteten och möjlig-

gör för en större förskola i Viby) och med tillagningskök, matsal, multi-

funktionell hall (som kan kopplas till framtida multiidrottsanläggning 

och/eller simhall) och en utemiljö som är anpassad till dagens moderna be-

hov och trafiksäkerhet med en beräknad investeringskostnad på cirka 

300 000 Tkr. 

Övriga alternativ är beskrivna i tjänsteärendet.    

Alternativ nummer Alternativ 1 

Alternativ 

2 

Alternativ 

3 

Alternativ 

4 Alternativ 5 

Rivningslov Behövs ej 2 mån 2 mån 2 mån 2 mån 

Bygglov 2,5 mån 2,5 mån 2,5 mån 2,5 mån 2,5 mån 

Upphandling 3 mån 3 mån 3 mån 3 mån 3 mån 

Rivning  Behövs ej 4 mån 3,5 mån 4 mån 4 mån 

Byggtid 22 mån 24 mån 10 mån 30-34 mån 24 mån 

Kap kostnader tkr 5 700 26 600 22 600 22 600 0 

Rivn kostnad tkr 0 9 000 8 750 8 750 0 

Bygg kostnad tkr 85 000 224 000 0 48 000 0 

ByggH kost 10% 8 500 22 400 1 700 4 800 0 

Oförutsett 20% 17 000 44 800 5 000 9 600 0 

Pavilj. Behov ja ja ja ja ja 

Pavilj. Kostnader 

tkr 816 2 448 2 448 2 448 2 448 

Etablering år 1 tkr 900 900 900 900 900 

Avbetalning år 2/3 
600 600 600 600 600 
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 Sammanträdesdatum  

 2016-07-08  

Tekniska utskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

tkr 

Behov av pavilj 6 klasser 18 klasser 18 klasser 18 klasser 18 klasser 

Hyreskostnad  

FB skola tkr/år nej nej 14 460 11 460 14 460 

            

Investeringskostnad - - + + + 

Extern hyreskost-

nad + + - - - 

Flexibilitet - + - - + 

Ny skola - + + + + 

Tidsåtgång - - + - - 

Påverkan på utform - + - + + 

Kök i drift + - - + - 

Paviljongbehov - - - - - 

      

Beräknad total-

kostnad 119 332 333 196 41 998 102 594 6 396 

Totalkostnad av-

rundat 120 000 334 000 42 000 103 000 7 000 

 

Av yrkandet framgår förslag till beslut: 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att omgående hyra in 

paviljonger till 18 skolklasser, enligt alternativ 5. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att undersöka möjlig-

heterna för att bygga en större skola än alternativ 5, anpassad till 

kommunens demografiutveckling och framtida behov av skolplatser. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att under åren 2016-2018 tilldela 

kommunstyrelsen upp till 300 000 Tkr i investeringsmedel för ny-

byggnation av en ny skola i enlighet med alternativ 5. 
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 Sammanträdesdatum  
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Tekniska utskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

4. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen ska ske via upplå-

ning och/eller finansieras externt i enlighet med KF beslut 2016-06-

13 ” Budget 2017 § 66 Dnr 2016/00292” som biföll Håboalliansens 

budget 2017.     

Beslutsgång 

Enligt Lars-Göran Bromander är det svårt att jämföra det nya alternativet 

med förvaltningens föreslagna alternativ bland annat när det gäller  kostna-

derna. En mer specificerad utredning av kostnaderna för de olika alternati-

ven, inklusive alternativ 5, efterfrågas av Lars-Göran Bromander. 

Leif Zetterberg menar att ny skola ska byggas men finansieringen kan dis-

kuteras. Enligt Tommy Rosenkvist finns färdiga koncept som kan användas. 

Enligt kostchefen kan det bli problem för kosten om Futurumskolan inte kan 

använda köket under en lång tid, då det är den största leverantören av mat 

till andra verksamheter i kommunen, vilket måste tas hänsyn till när beslut 

fattas. Köket bör vara kvar i drift så länge som möjligt.  

Leif Zetterberg anser att vid nybyggnation bör utredning göras om utökning 

av skolans elevantal.    

Ordförande ställer alliansens alternativ 5 enligt lagt yrkande, mot förvalt-

ningens alternativ.   

Utskottet väljer att besluta i enlighet med yrkandet.   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Tekniska avdelningen 

Fastighetsenheten 

Miljöavdelningen 

Bygglovsavdelningen 
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Bakgrund: Efter genomgång av handlingarna kunde Håboalliansgruppen konstatera 

att det saknades ett alternativ till, nämligen Alternativ 5. 

Alternativ 5 innebär en nybyggd skola via externa finansiärer på ca 9 000 m2 BTA 

innehållande minst 700 skolplatser (som omfattar även ca 150 elever från dagens 

Vibyskola som flyttas till den nya skolan, vilket ökar kapaciteten och möjliggör för en 

större förskola i Viby) och med tillagningskök, matsal, multifunktionell hall (som kan 

kopplas till framtida multiidrottsanläggning och/eller simhall) och en utemiljö som är 

anpassad till dagens moderna behov och trafiksäkerhet med en beräknad 

investeringskostnad på ca 300 000 tkr. 

Övriga alternativ är beskrivna i tjänsteärendet.      

Alternativ nummer Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 

Rivningslov Behövs ej 2 mån 2 mån 2 mån 2 mån 

Bygglov 2,5 mån 2,5 mån 2,5 mån 2,5 mån 2,5 mån 

Upphandling 3 mån 3 mån 3 mån 3 mån 3 mån 

Rivning  Behövs ej 4 mån 3,5 mån 4 mån 4 mån 

Byggtid 22 mån 24 mån 10 mån 30-34 mån 24 mån 

Kap kostnader tkr 5 700 26 600 22 600 22 600 0 

Rivn kostnad tkr 0 9 000 8 750 8 750 0 

Bygg kostnad tkr 85 000 224 000 0 48 000 0 

ByggH kost 10% 8 500 22 400 1 700 4 800 0 

Oförutsett 20% 17 000 44 800 5 000 9 600 0 

Pavilj. Behov ja ja ja ja ja 

Pavilj. Kostnader tkr 816 2 448 2 448 2 448 2 448 

Etablering år 1 tkr 900 900 900 900 900 

Avbetalning år 2/3 tkr 600 600 600 600 600 

Behov av pavilj 6 klasser 18 klasser 18 klasser 18 klasser 18 klasser 

Hyreskostnad  
FB skola tkr/år nej nej 14 460 11 460 14 460 

            

Investeringskostnad - - + + + 

Extern hyreskostnad + + - - - 

Flexibilitet - + - - + 

Ny skola - + + + + 

Tidsåtgång - - + - - 

Påverkan på utform - + - + + 

Kök i drift + - - + - 

Paviljongbehov - - - - - 

      

Beräknad 
totalkostnad 119 332 333 196 41 998 102 594 6 396 

Totalkostnad avrundat 120 000 334 000 42 000 103 000 7 000 
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Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår därför följande: 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att omgående hyra in paviljonger 

till 18 skolklasser enligt alternav 5. 

 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att undersöka möjligheterna för att 

bygga en större skola än alternativ 5, anpassad till kommunens 

demografiutveckling och framtida behov av skolplatser. 

 

3. Kommunfullmäktige beslutar att under åren 2016-2018 tilldela 

kommunstyrelsen upp till 300 000 tkr i investeringsmedel för nybyggnation av 

en ny skola i enlighet med alternativ 5. 

 

4. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen ska ske via upplåning och/eller 

finansieras externt i enlighet med KF beslut 2016-06-13 ” Budget 2017 § 66 

Dnr 2016/00292” som biföll Håboalliansens budget 2017.  



 

_____________________________________________________________________________________

____ 
Relita Industri & Skadeservice AB 

 

Adress huvudkontor Telefon växel Regionkontor Webb PlusGiro Org.nr. 
Libro Ringväg 18 0771-103 500 Norrtälje, Östhammar www.relita.se 4183301-3 556530-9233 

752 28  Uppsala  Telefax Västerås, Sala E-post BankGiro Momsregnr. 

  018 - 57 27 29 Enköping, Tierp info@relita.se 5015-6793 SE556530-92331 
   Stockholm, Gävle 
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ALLMÄNNA UPPGIFTER 

Projekt/ arbetsorder nr: 16-10-1975 

Besiktningsman Jari Mäkynen, Relita Industri & Skadeservice AB 

Objekt:  Futurumskolan, Kalmarleden 12, Bålsta 

Fastighetsägare: Håbo Kommun 

Hyresgäst:  Futurumskolan 

Uppdragsgivare:  Hannu Gybo, Håbo Kommun 

 

 

UPPDRAG 

Uppdraget är att utreda om det finns byggnadstekniska orsaker som kan förklara 

att personal och elever reagerar med besvär vid vistelse i lokalerna. 

 

RESULTATSAMMANFATTNING 

De flesta materialproverna har påvisat förekomst av olika indikatororganismer (både 
svampar och bakterier). På flera ställen är också halterna förhöjda. Detta gör att vi 
rekommenderar en rivning, sanering och utbyte av materialen i väggarna (från insidan) 
upp till minst 120 cm höjd från golv. Samtliga golvmattor visade också på mikrobiell 
tillväxt, varför vi rekommenderar att dessa byts ut. En ordentlig rengöring av de 
ventilerade socklarna till golvventilationen bör också genomföras för att återställa 
tänkta luftflöden i dessa. 
 

 
Ljusgårdar i taket under vilka det tidigare stått träd inomhus.
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BAKGRUND 

Under en längre tid har både personal och elever framfört klagomål gällande inomhusmiljön i 
lokalerna. Klagomålen handlar i huvudsak om kliande, röda ögon, rethosta och huvudvärk. 
Skolan är byggd på 90-talet och har renoverats 2006.  Det har regnat in i byggnaden på ett flertal 
ställen och det har förekommit planteringar av stora träd inomhus. Träden har stått direkt i marken 
genom själva plattan.  
 

BYGGNADSKONSTRUKTION OCH VENTILATIONSSYSTEM 

Byggnad 

Byggnaden är uppförd med platsgjuten betongstomme (platta på mark) och utfacknings-väggar. Fasaden 
är täckt av murtegel och tak av plåt (vissa delar av glas). Taket har i vissa byggnadsdelar gjorts om från 

låglutande papptak till sadeltak. 

Ventilation 

Byggnaden ventileras med mekanisk till- och frånluft  med värmeväxlare (FTX) 
 

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR 

 Analysrapporter gällande VOC/MVOC från PK-group. 
 

TEKNISKA MÄTNINGAR OCH ANALYSER 

Relita Industri & Skadeservice AB har utfört provtagningar och fuktmätningar.  
Eurofins Pegasus Lab har analyserat de prover som tagits. 

Fuktkontroller 

 Fuktindikering har utförts med Gann Hydromette UNI 1. 

 Relativ fuktighet (RF) har mätts med Vaisala HMI 41 RF mätare. 
 

Fuktindikering innebär att en kontroll har utförts med ett instrument som indikerar om det finns 
fukt under golv- och väggytor. I kontrollen görs inga ingrepp i konstruktionen. Indikeringen kan 
inte jämställas med en ”fuktmätning” utan är endast en indikation på den aktuella fuktstatusen vid 
det aktuella besiktningstillfället.  

Kemiska emissioner 
Betongprofil Analys av 1-butanol och 2-etyl-1-hexanol i betong som är tagna på 

valfri plats och 0-6 cm djup. Analysen används för att bedöma om det 
förekommit en kemisk nedbrytning av mattlim och mjukgörare och hur 
djupt ner i betongkonstruktionen ämnen finns lagrade samt hur utbrett 
ett skadat område är.  

Mikrobiologiska analyser 
Mikrobiologisk basanalys (Utökad skadekontroll). DNA-teknik har tillämpats vid dessa analyser i 

det aktuella objektet. Mätning av totalmängden mikroorganismer och 
en förenklad odlingsanalys som är inriktad på att identifiera problem-
organismer som påverkar inomhusmiljön negativt och de mikrober 
som vuxit till i/på materialet. Analysen används för att fastställa 
skadors utbredning. 

 Bild på mtrl-prov i vägg. 
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BESIKTNING   

Lukt 

Ingen direkt avvikande lukt kunde noteras i rumsluften i lokalerna under provtagningstillfällena. Dock kunde vi i ett 
antal av provpunkterna, vid håltagning, konstatera avvikande lukter. 

Okulär besiktning 

Det kunde tydligt konstateras att det finns ett antal tydliga riskkonstruktioner i byggnaden. Platta på mark som delvis 
ligger under marknivå och på flera ställen med marklutning in mot byggnaden är kända riskkonstruktioner. De tidigare 
hålen i bottenplattan, där träd stått planterade, är en klar riskkonstruktion. 

Fukt och klimat 

Fuktindikering har utförts i stort sett i alla rum på hela skolan i ett rutmönster om ca 2x2 m. 

På bifogade ritningar (bilaga 1-4), har vi noterat de platser där avvikelser från det normala förekommer. 

Avvikelser är markerade med blått och förklarande text finns intill. 

Även inomhusklimatet med avseende på temperatur och relativ luftfuktighet (RF) har uppmätts i ett 

antal, stickprovsvis utvalda rum. 

Följande klimatvärden uppmättes:  
 

Inomhus: RF      %    ºC  Utereferens 13/4 kl 14.30 
 

Rum 1010 24 22,3 RF= 27,7 %     Temp = 17,6 grader C 

Matsal (mot kök) 25 19,6 

Storrum 1044 23 21,6 

Matsal (mot café) 21 23 

Kapprum 1127 21 21 

Samtliga värden är helt normala för årstiden och avviker inte från det förväntade. 

Om skillnaden i ånghalt, d.v.s. absolut luftfuktighet, mellan utomhus och inomhus regelmässigt är större 

än 1-3 g/m3 under vinterhalvåret kan det var ett tecken på att ventilationen inte klarar av att ventilera ut 

fukt i tillräcklig omfattning. Om skillnaden är större än 3, finns det en risk för att den fuktiga luften 

inomhus utgör en risk för människors hälsa, se Folkhälsomyndighetens allmänna råd under kapitlet 

”Bedömningsgrunder”. 

Ventilationssystem och luftväxling 

Luften i byggnaden upplevs som normal. Dock är det lite varmt i några av rummen och det 

märks tydligt då man går in i ett klassrum där en lektion nyligen avslutats, att luftväxlingen är 

något svag. Möjligen skulle man kunna testa att sänka tillufts-temperaturen med 1- 1,5 grader 

då detta gör att luften känns mer syrerik. 

Ventilerade golv: 

På ett flertal ställen i skolan finns ventilerade golv installerade. 

Vi har med hjälp av rökflaskor testat funktionen på dessa och i ca 75 % av fallen så finns det en 

funktion (dock svag). I ca 25 % av dessa kunde vi inte se någon luftrörelse alls mot slitsarna i 

socklarna. Skolans golv är mycket dammig och smutsig längs socklarna överlag och detta kan 

innebära att de filter som ska sitta innanför slitsarna helt enkelt är fulla av damm och smuts. Då blir 

sugeffekten mycket liten och därmed funktionen tveksam. En översyn av samtliga socklar och 

rengöring rekommenderas starkt. 
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ANALYSRESULTAT 

 
Mikrobiella analyssvar          Röd markering på indikatororganismer innebär 
          att dessa finns med förhöjda halter. 

 
Tabell 1: Sammanställning av mikrobiella analysresultat från materialprover.  
Förhöjda värden på svampar eller bakterier betyder att totalantalet är mycket mer än förväntat! 

Materialprover, serie A 

Prov-
punkt 

Rum Material Bakterier Svamp 
 

Arkéer 
Indikatororganismer Åtgärd 

A1 
1003 p-

rum 
Gips 

Normala 
värden 

Förhöjda 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor, 
Penicillium Chrysogenum, 

Stachybotrys, Streptomyces 
Ja 

A2 
1003 p-

rum 
Isolering 

Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Penicillium Chrysogenum, 
Stachybotrys, Streptomyces 

Ja 

A3 
1001 

kapprum 
Gips 

Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Penicillium Chrysogenum, 
Streptomyces 

Ja 

A4 
1001 

kapprum 
Isolering 

Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Penicillium Chrysogenum, 
Streptomyces 

Ja 

A5 1009 Gips 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Penicillium Chrysogenum, 
Streptomyces 

Ja 

A6 1009 Isolering 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Penicillium Chrysogenum - 

A7 1012 Gips 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Penicillium Chrysogenum - 

A8 1012 Isolering 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Penicillium Chrysogenum, 
Stachybotrys 

- 

A9 1017 Gips 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Penicillium Chrysogenum - 

A10 1017 Isolering 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Penicillium Chrysogenum, 
Streptomyces 

Ja 
 

A11 1018 Gips 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Penicillium Chrysogenum - 

A12 1018 Isolering 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor, 
Penicillium Chrysogenum, 

Streptomyces 
Ja 

A13 1019 Gips 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor, 
Penicillium Chrysogenum 

Ja 

A14 1019 Isolering 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Penicillium Chrysogenum, 
Streptomyces 

Ja 

A15 1037/1038 Isolering 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Penicillium Chrysogenum     - 

A16 1037/1038 Gips 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Penicillium Chrysogenum - 

A17 1021 Gips 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

 Nej 

A18 1021 Isolering 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Penicillium Chrysogenum - 

A19 1039 Gips 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Penicillium Chrysogenum - 

A20 1039 Isolering 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Penicillium Chrysogenum - 

A21 1040 
Isolering 

 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Penicillium Chrysogenum, 
Streptomyces 

Ja 

A22 1040 Gips 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Penicillium Chrysogenum - 

A23 1042 Gips 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Penicillium Chrysogenum - 

A24 1042 Isolering 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Penicillium Chrysogenum - 

OBS!  A25-A26 
utgår, 

felmarkerat! 
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Prov-
punkt 

Rum Material Bakterier Svamp 
 

Arkéer 
Indikatororganismer Åtgärd 

A27 1060 Gips 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor, 
Penicillium Chrysogenum, 

Stachybotrys, Streptomyces 
Ja 

A28 1060 Isolering 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Penicillium Chrysogenum, 
Streptomyces 

Ja 

A29 Personal Gips 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor, 
Penicillium Chrysogenum, 

Streptomyces 
Ja 

A30 Personal Isolering 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Penicillium Chrysogenum - 

A31 Omklädn Gips 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor, 
Penicillium Chrysogenum, 

Streptomyces 
Ja 

A32 Omklädn Isolering 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor, 
Penicillium Chrysogenum, 

Streptomyces 
Ja 

A33 
Förråd 

kök 
Gips 

Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor, 
Penicillium Chrysogenum,  

Ja 

A34 
Förråd 

kök 
Isolering 

Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor, 
Penicillium Chrysogenum, 

Streptomyces 
Ja 

A35 
Kontor 

kök 
Gips 

Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Penicillium Chrysogenum, 
Streptomyces 

Ja 

A36 
Kontor 

kök 
Isolering 

Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor, 
Penicillium Chrysogenum, 

Streptomyces 
Ja 

A37 
1024 

kapprum 
Gips 

Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Penicillium Chrysogenum - 

A38 
1024 

kapprum 
Isolering 

Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

 Nej 

A39 
1024 

kapprum 
Matta 

Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor, 
Stachybotrys, Streptomyces 

Ja 

A40 

1024 
kapprum 

Wc 
innervägg 

Gips 
Förhöjda 
värden 

Förhöjda 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor, 
Chaetomium 

Penicillium Chrysogenum, 
Streptomyces 

Ja 

A41 

1024 
kapprum 

Wc 
innervägg 

Isolering 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor,  
Penicillium Chrysogenum, 

Stachybotrys, Streptomyces 
Ja 

A42 
1030 
entré 

isolering 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor,  
Penicillium Chrysogenum, 

Streptomyces 
Ja 

A43 
1030 
entré 

Gips 
Förhöjda 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Penicillium Chrysogenum Ja 

A44   
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor Ja 

A45   
Förhöjda 
värden 

Ej detekterbar 
Ej 

detekterbar 
 Ja 

A46   
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Penicillium Chrysogenum Ja 

A47   
Normala 
värden 

Ej detekterbar 
Ej 

detekterbar 
Streptomyces Ja 

A48   
Förhöjda 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Penicillium Chrysogenum Ja 

A49 1068 Träskiva 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

 Nej 

A50   
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Penicillium Chrysogenum Ja 

A51   
Förhöjda 
värden 

Ej detekterbar 
Ej 

detekterbar 
 Ja 

A52   
Normala 
värden 

Ej detekterbar 
Ej 

detekterbar 
 Nej 

A53   
Normala 
värden 

Ej detekterbar 
Ej 

detekterbar 
 Nej 
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Prov-
punkt 

Rum Material Bakterier Svamp 
 

Arkéer 
Indikatororganismer Åtgärd 

A54   
Förhöjda 
värden 

Ej detekterbar 
Ej 

detekterbar 
 Ja 

A55   
Normala 
värden 

Ej detekterbar 
Ej 

detekterbar 
 Nej 

A56   
Normala 
värden 

Ej detekterbar 
Ej 

detekterbar 
 Nej 

A57   
Normala 
värden 

Ej detekterbar 
Ej 

detekterbar 
 Nej 

A58   
Förhöjda 
värden 

Ej detekterbar 
Ej 

detekterbar 
 Ja 

A59   
Normala 
värden 

Ej detekterbar 
Ej 

detekterbar 
 Nej 

A60   
Förhöjda 
värden 

Ej detekterbar 
Ej 

detekterbar 
 Ja 

A61   
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

 Nej 

A62   
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

 Nej 

A63   
Normala 
värden 

Ej detekterbar 
Ej 

detekterbar 
 Nej 

A64   
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Penicillium Chrysogenum Ja 

A65 Matsal Matta 
Förhöjda 
värden 

Förhöjda 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor Ja 

A66 Matsal Matta 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor Ja 

        

Prov-
punkt 

Rum Material Bakterier Svamp 
 

Arkéer 
Indikatororganismer Åtgärd 

F65 
Vind 

lågdel 
Trä 

Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

 Nej 

F66 
Vind 

högdel 
Mineralull 

Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor,  
Penicillium Chrysogenum 

Ja 
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  Röd markering på indikatororganismer innebär 
          att dessa finns med förhöjda halter. 

 
Materialprover , serie B 
Förhöjda värden på svampar eller bakterier betyder att totalantalet är mycket mer än förväntat! 

 
Prov-
punkt 

Rum Material Bakterier Svamp 
 

Arkéer 
Indikatororganismer Åtgärd 

B2 cafe gips 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Chaetomium 
Penicillium Chrysogenum 

Ja 

B3 cafe isolering 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor,  
Penicillium Chrysogenum 

Ja 

B4 cafe Gips, plast 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Penicillium Chrysogenum Ja 

B5 cafe isolering 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Penicillium Chrysogenum, 
Streptomyces 

Ja 

B6 Vaktmäst. Gips,plast 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor,  
Penicillium Chrysogenum, 

Streptomyces 
Ja 

B7 Vaktmäst. isolering 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Penicillium Chrysogenum, 
Streptomyces 

Ja 

B8 Bibliotek Spån, plast 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

 Nej 

B9 Bibliotek isolering 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Penicillium Chrysogenum, 
Streptomyces 

Ja 

B10 Kontor 
Gips, spån, 

plast 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor, 
Streptomyces 

Ja 

B11 Kontor isolering 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor,  
Chaetomium 

Penicillium Chrysogenum, 
Streptomyces 

Ja 

B12 Konf. rum 
Gips, spån, 

plast 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Streptomyces Ja 

B13 Konf. rum isolering 
Förhöjda 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor, 
Streptomyces 

Ja 

B14 Sköterska 
Gips, spån, 

plast 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Penicillium Chrysogenum, 
Streptomyces 

Ja 

B15 Sköterska isolering 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Penicillium Chrysogenum, 
Streptomyces 

Ja 

B16 Entre hall Gips, plast 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

streptomyces Ja 

B17 Entre hall Isolering 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor,  
Penicillium Chrysogenum, 

Streptomyces 
Ja 

B18 kansli Gips, plast 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

streptomyces Ja 

B19 kansli Isolering 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

streptomyces Ja 

B20 Kontor Gips, plast 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Penicillium Chrysogenum, 
Streptomyces 

Ja 

B21 Kontor Isolering 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Penicillium Chrysogenum, 
Streptomyces 

Ja 

B22 studievägl Gips, plast 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Streptomyces Ja 

B23 studievägl Isolering 
Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Ej 
detekterbar 

 Nej 

B24 korridor Gips, plast 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Penicillium Chrysogenum, 
Streptomyces 

Ja 

B25 korridor Isolering 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Penicillium Chrysogenum, 
Streptomyces 

Ja 

B26 Grupprum Gips, plast 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Streptomyces Ja 

B27 Grupprum Isolering 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Streptomyces Ja 
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Prov-
punkt 

Rum Material Bakterier Svamp 
 

Arkéer 
Indikatororganismer Åtgärd 

B28 
Litet kont 

 
gips 

Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Penicillium Chrysogenum, 
Streptomyces 

Ja 

B29 
Städcentr. 

 
Gips, OSB, 

Plast 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor,  
Chaetomium 

Penicillium Chrysogenum, 
Stachybotrys, Streptomyces 

Ja 

B30 
Städcentr. 

 
Isolering 

Förhöjda 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor,  
Penicillium Chrysogenum, 

Stachybotrys, Streptomyces 
Ja 

B31 Fysik Gips, plast 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

 Nej 

B32 Fysik Isolering 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

 Nej 

B33 1123 kemi Gips, plast 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Streptomyces Ja 

B34 1123 kemi Isolering 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Streptomyces Ja 

 
          Röd markering på indikatororganismer innebär 
          att dessa finns med förhöjda halter. 

 
Resultat från Mattprover (alla prover är golvmattor) 
Förhöjda värden på svampar eller bakterier betyder att totalantalet är mycket mer än förväntat! 

 
Prov-
punkt 

Rum Material Bakterier Svamp 
 

Arkéer 
Indikatororganismer Åtgärd 

C1a 
Passage 
bakom 
biljard 

Golvmatta 
Förhöjda 
värden 

Förhöjda 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor, 
Chaetomium 

Penicillium Chrysogenum, 
Stachybotrys, Streptomyces 

Ja 

C1 
Passage 
bakom 
biljard 

 
Förhöjda 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor,  
Penicillium Chrysogenum, 

Streptomyces 
Ja 

C2 Biljardrum  
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor, 
Streptomyces 

Ja 

C3 
Biljardrum 
mot bibl. 

 
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor,  
Penicillium Chrysogenum, 

Streptomyces 
Ja 

C4 3017  
Förhöjda 
värden 

Förhöjda 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor,  
Penicillium Chrysogenum, 

Streptomyces 
Ja 

C5 3019  
Förhöjda 
värden 

Förhöjda 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor, 
Chaetomium 

Penicillium Chrysogenum, 
Streptomyces 

Ja 

C6 3016  
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor, 
Chaetomium 

Penicillium Chrysogenum, 
Streptomyces 

Ja 

C7 Wc 3009  
Förhöjda 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

,Chaetomium 
Penicillium Chrysogenum, 

Streptomyces 
Ja 

C8 2013 exp  
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Streptomyces Ja 

C9 2011  
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor,  
Penicillium Chrysogenum, 

Streptomyces 
Ja 

C10 2014  
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor,  
Penicillium Chrysogenum, 

Streptomyces 
Ja 

C11 2005  
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Streptomyces Ja 

C12 Korr 1141  
Förhöjda 
värden 

Förhöjda 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor, 
Chaetomium 

Penicillium Chrysogenum, 
Stachybotrys, Streptomyces 

Ja 
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Prov-
punkt 

Rum Material Bakterier Svamp 
 

Arkéer 
Indikatororganismer Åtgärd 

C13 1144  
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Normala 
värden 

Aspergillus versicolor,  
Penicillium Chrysogenum, 

Streptomyces 
Ja 

C14 1150  
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Streptomyces Ja 

C15 
Trapphall 

031 
 

Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor,  
Penicillium Chrysogenum, 

Streptomyces 
Ja 

C16 
Trapphall 

031 
 

Förhöjda 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor,  
Penicillium Chrysogenum 

Ja 

C17 1133b  
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor,  
Streptomyces 

Ja 

C18 1135  
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor,  
Stachybotrys 

Ja 

C19 1133c  
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor,  
Streptomyces 

Ja 

C20 
Kapprum 

1127 
 

Förhöjda 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Penicillium Chrysogenum 
Streptomyces 

Ja 

C21 1108  
Normala 
värden 

Förhöjda 
värden 

Normala 
värden 

Aspergillus versicolor, 
Chaetomium 

Penicillium Chrysogenum, 
Streptomyces 

Ja 

C22 Matsal  
Förhöjda 
värden 

Förhöjda 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor,  
Penicillium Chrysogenum, 

Streptomyces 
Ja 

C23 1010  
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor,  
Streptomyces 

Ja 

C24 1010  
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor,  
Chaetomium, Streptomyces 

Ja 

C25 1032  
Förhöjda 
värden 

Normala 
värden 

Normala 
värden 

Aspergillus versicolor,  
Penicillium Chrysogenum, 

Streptomyces 
Ja 

C26 1032  
Förhöjda 
värden 

Förhöjda 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor,  
Chaetomium, Streptomyces 

Ja 

C27 1049  
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor,  
Chaetomium, Streptomyces 

Ja 

C28 1049  
Normala 
värden 

Normala 
värden 

Ej 
detekterbar 

Aspergillus versicolor,  
Chaetomium, Streptomyces 

Ja 

Samtliga mattprover innehåller tillväxt av indikator-
organismer och flertalet har också mycket höga värden. 

 Exempel på mattprov (C 20) 
 
Förklaring gällande Indikatororganismer: 
De indikatororganismer som finns i proverna är av olika art, men samtliga kan ge upphov till olika 
former av reaktioner och besvär hos människor. 
Svampar: 
Aspergillus versicolor kan bl.a. bilda starkt irritanta doftämnen. 
Chaetomium kan bilda doftämnet ”geosmin” som är mycket svårsanerat (jordkällarlukt). 
Penicillium chrysogenum kan ta sig in i inomhusluften även om den växer dolt i konstruktionen. 
Stachybotrys kan producera ett mögelgift som i vissa fall kan påverka immunförsvaret. 
Bakterie: 
Streptomyces kan också bilda doftämnet ”geosmin” som är mycket svårsanerat. (jordkällarlukt). 
Streptomyces är mycket svårsanerad! 
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Kemiska analyssvar 
 

Tabell 2: Sammanställning av uppmätta halter kemiska ämnen i betong  

Prov-

pkt Rum  

 

Djup 

(cm) 

1-

butanol 

(µg/g) 

2-etyl-1-

hexanol 

(µg/g) 

Resultat % RF 

D1 Korridor bakom biljard 1-4 ≤1,0 1,5 normal 63 

D2 Rum 2014 exp 1-4 ≤1,0 1,3 Normal 52 

D3 Korridor vid 1147 1-4 1,5 2,4 Normal 41,1 

D4 Hall utanför gympasal 1-4 ≤1,0 1,6 Normal 78,5 

D5 
Kapprum vid vindfång 

1126 
1-4 

≤1,0 2,6 Normal 66 

D6 Matsal 1-4 ≤1,0 1,1 Normal 88,7 

E1 Rum 1032 1-4 ≤1,0 ≤1,0 Normal 87,3 

E2 Rum 1049 1-4 ≤1,0 1,3 Normal 73 

E3 Rum 1010 1-4 ≤1,0 2,8 Normal 88,8 

E4 Rum 1128 1-4 ≤1,0 1,1 Normal 60,3 

 
Samtliga betongprofiler är helt normala. 
 
 

SLUTSATS:  
I tabellerna framgår det att fukt orsakat en stor utbredning av mikrobiella skador i de flesta av 
ytterväggarna samt alla golvmattor. Indikatororganismer förekommer i 85 % av proverna. 
Endast 17 av 128 prover (= 13 % av proverna)  är helt normala och utan indikatororganismer. 
 87 % av provpunkterna behöver saneras. 
Betongplattan verkar dock ha klarat sig bra från fuktpåverkan och behöver ej åtgärdas. 
 
 

Se bilagor (1-4) för planskisser som visar var prover har tagits i Futurumskolan.  
 
 

 
 -För närmare upplysningar om respektive analys hänvisar vi till 

bifogade rapporter från Eurofins Pegasus Lab. 
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Följande information gällande de mikroorganismer som nämns i rapporten, är från 
Eurofins Pegasuslab. : 
 
Sammanfattning av i rapporten förekommande mikroorganismer 
 
Aspergillus versicolor 

Den är en något xerofil svamp som kan växa från låga till höga vattenaktiviteter. Tillhör den grupp 
svampar som först koloniserar fuktiga byggnadsmaterial. Växer vid vattenaktiviteter under 0.80 (RF< 
80%). Den kan även växa vid högre vattenhalter och kan därmed förväntas vara närvarande från 
fuktskadans centrum till dess randzon. Aspergillus versicolor förekommer i många olika varianter där 
en del har rapporterats bilda mögelgifter (4 olika sorter). Dessa är dock rapporterade från spannmål, 
där den är vanligt förekommande. Denna svamp förekommer också i mikrobiellt skadade hus, men 
någon produktion av sådana mögelgifter har ej rapporterats i byggnadsmiljöer. En del varianter som 
växer i byggmaterial kan dock bilda starkt irritanta doftämnen. Temperaturintervallet är ganska brett 
från +4°C till +40°C. Den har ett brett substratutnyttjande, kan bl a växa på eldningsolja. 
 

Chaetomium 
Chaetomium är en svamp som förekommer på fuktskadat cellulosahaltigt byggnadsmaterial som 
papper, gipsskivor, masonit, spånskivor etc. Den finns där för att den mycket effektivt bryter ned 
cellulosan till socker, som sedan används som kol- och energikälla. Under denna process bildar den 
'geosmin', vilket ger upphov till en mycket svårsanerad 'mögellukt', precis som bakterien Streptomyces. 
Då denna ascomycet som identifieras med hjälp av fruktkroppsutseende, kan det ibland krävas längre 
odlingstid än 7 dagar för artbestämning. 
 

Penicillium chrysogenum 
Vanlig mögelsvamp som kan växa och etablera sig på de flesta material så också på fuktiga 
byggnadsmaterial. Svampen kan växa vid låga fukthalter och är därmed mycket vanlig i fuktskadade 
hus över hela världen. Svampen tar sig med lätthet in i inomhusluft även om den växer dolt ute i 
konstruktionen. P.chrysogenum blir därmed en bra indikator på fuktskadade byggnadskonstruktioner. 
P.chrysogenum producerar antibiotikaliknande ämnen, även penicillin. 
 

Stachybotrys 
Denna svamp har en global spridning och påträffas främst på dött växtmaterial eller cellulosabaserat 
byggnadsmaterial. Den har mörkfärgade hyfer och sporer (tillhör 'dematiaceous hyphomycetes' eller 
'svartmögel' i dagligt tal). Svampen ser ut som ett svart sotlager på exempelvis gipsväggar. Den trivs 
såväl i naturliga som i förorenade miljöer. Stachybotrys kan orsaka 'softrot' i timmer. 
Kitin, hår, ull, mjukgörare från plast bryts ner av denna svamp, som även producerar ämnen med 
antagonistisk effekt mot andra organismer. En stor del isolat har visat gifteffekt mot musceller, och 
mögelgift närvarande i mycelet kan orsaka stachybotryo-toxikos hos hästar och människa. Två 
huvudkomponenter av dessa gifter har identifierats och klassificerats som sesquiterpener 
(epoxytrichotecener). Dessa kan agera som immunosuppressiva agens. Detta innebär att det normala 
immunförsvaret kan påverkas och ej svarar normalt vid påverkan. 
 

Streptomyces 
Streptomyces är en bakterie som tillhör ordningen Actinomycetales. Den bildar ett trådverk när den växer 
och liknar därför till sitt utseende en svamp. Man trodde förr i tiden att det var en svamp, men det är en 
bakterie som också fungerar som en sådan. Den har vissa framträdande egenskaper som att bilda sporer 
vilket gör att den överlever torka och andra negativa fysikaliska faktorer. Man har bl a sett att en 
uttorkningsperiod på över året krävs för att helt avdöda en population. När Streptomyces förekommer i 
byggnadskonstruktioner orsakar den problem genom att bl a bilda ett 'jorddoftande' ämne, 'geosmin', 
som många förknippar med typisk 'mögellukt' eller 'jordkällardoft'. Observera att om Streptomyces dör 
så finns dessa problemämnen kvar och måste saneras. Detta ämne är mycket svårt att sanera kemiskt, 
exempelvis orsakar en ozonering att lukten endast försvinner temporärt för att återkomma efter ett par 
veckor eller tidigare. P g a det ovan nämnda tillhör Streptomyces gruppen indikatororganismer. 
Förekomst av indikatororganismer innebär i de flesta fall att provet behöver åtgärdas. De flesta arter 
inom Streptomyces släktet har höga RFkrav (ca 90%), men det finns varianter som växer vid RF 75% 
(aw=0.75). Det finns även de Streptomyces som växer mycket långsamt på laboratoriesubstrat. Det kan 
ta veckor innan de hinner växa fram. Då det är mycket svårt att hålla bra kvalitet på odlingsplattor under 
denna tid, blir en avläsning endast kvalitativ. 
 
 
 
 

 
Bilder från skador som observerats: 
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 DÅLIGA FOGAR I KLINKERGOLV 

 Vatten på taket till cafét i matsalen 
 

 Löv och skräp på samma cafétak (kvar sedan trädets tid?) 

 Fuktpåverkad fönstervägg (v golv) 
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 Fuktrinning längs balk 

 Fuktrinning i högerkant balk 

 Öppet ner mot sand/jord i klassrum

  
Samma klassrum. Stark geosmindoft under stenarna. 
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 Svårstädad yta. 
 
BEDÖMNINGSGRUNDER 

Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt 
När den relativa fuktigheten (RF) i luft överskrider 70-75% i en byggnadskonstruktion blir miljön 

gynnsam för mikroorganismer om det finns organiskt material som organismerna kan växa på. I 

trämaterial motsvarar det en fuktkvot (FK) på >15-16%. Den mikrobiella aktiviteten är generellt mest 

frekvent i temperaturområdet -4 till ca +40 °C.  
 

Mikrobiologisk bedömning  
Byggnader ska skyddas mot okontrollerad fukt. Om det inte sker, riskeras tillväxt av 
mikroorganismer.  
Det föreligger ett starkt samband (80-90%) mellan förhöjd förekomst av mikroorganismer och 
upplevd ohälsa. När förhöjd förekomst kan konstateras bedöms byggnadsmaterial som skadat.  
Vissa mikroorganismer bedöms orsaka mer problem än andra och bedöms därför efter andra 

kriterier än normal bakgrundsflora. Dessa extra problemorsakande mikroorganismer är 

främst Streptomyces, Chaetomium och Stachybotrys. 

När geosmin-producerande organismer, t.ex. bakterien Streptomyces, förekommer i byggnads-

konstruktioner orsakar den ofta problem. Ämnet produceras av vissa arter av bakterier och mögel-

svampar. Geosmin har en kraftigt avvikande lukt som påminner om jordkällare. Många förknippar 

också lukten med typisk en mögellukt. Även om miljön senare torkar upp, kommer den störande 

lukten att finnas kvar.  

När Streptomyces påvisas i byggnadskonstruktioner är det viktigt att allt angripet material 

avlägsnas, med en god marginal till icke angripna ytor. Det bör observeras, att organismen är 

mycket svår att sanera kemiskt. Exempelvis orsakar behandling med ozon endast att lukten 

försvinner temporärt, för att senare återkomma.  

Vissa arter av arten Streptomyces växer fram mycket långsamt i laboratoriemiljö. När ett mikro-

biologiskt prov analyserats lämnar Pegasus Lab först ut ett preliminärt resultat med avseende på 

förekomst av Streptomyces. Om Streptomyces visar sig finnas i proverna några veckor efter det 

första svaret lämnats, lämna pegasus ett nytt analyssvar. Svaret kan medföra att åtgärder som 

bygger på det första analyssvaret kan komma att behöva ändras eller kompletteras.   

Kemiska och mikrobiella reaktioner i golv 
När den relativa fuktigheten under en golvmatta som lagts på betong överskrider RF 85 % påbörjas 

en kemisk process där vattenbaserat mattlim och mjukgöraren i framförallt PVC-mattor bryts ner 

genom hydrolysering i alkalisk miljö. I betongen finns kalk som är viktig för att processen ska starta. 

Kalk är en alkalimetall som bl.a. finns i betong.  Alkalimetaller gör att miljön blir basisk, pH>7.  De 

kemiska reaktioner som startat kan sedan fortgå under många år, långt efter att fukten torkat ut.  
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Om en matta limmas ovanpå en annan matta eller om det underliggande skiktet är tätt av annat 

skäl, kan den fukt som finns i mattlimmet under en PVC-matta vara tillräckligt för att en 

nedbrytningsprocess ska uppkomma i lim och /eller PVC-material. Om fuktnivån mellan matta 

och betong är hög, blir miljön också gynnsam för mikrobiell aktivitet, särskilt i det organiska 

skiktet som finns under Linoleummattor. 

De ämnen som bildas i samband med kemisk nedbrytning av vattenbaserat mattlim eller mjuk-

görare i PVC-mattor kan tränga djupt ner i den underliggande betongen. Det gäller även kemiska 

ämnen som har mikrobiell bakgrund. Om en ny matta appliceras på ett golv där kemiska ämnen 

vandrat ner i betongen, kan de aktuella ämnena komma att diffundera upp i inomhusluften under 

lång tid framöver.  

Impregnerat virke 
Under tidsperioden 1950-1979 användes klorfenoler som träskyddsmedel i syfte att förhindra 

rötskadeangrepp på virke. Klorfenolerna ansågs mindre giftiga än arsenik som tidigare använts i 

samma syfte. När det senare visade sig att även klorfenoler var toxiska för miljön förbjöds 

användningen 1978.  

Med tiden har även en annan negativ effekt av klorfenoler uppmärksammats. Det visade sig att vissa 

mikroorganismer redan vid låga fukthalter (13 % FK) kan omvandla klorfenoler till ”kloranisoler”. 

Problemet med kloranisoler är att detta kemiska ämne avger en kraftig, mögelliknande lukt. Lukten 

känns tydlig redan vid mycket låga koncentrationer i luften. Det har tidigare varit svårt att analysera 

denna ämnesgrupp, men idag finns moderna analysmetoder som klarar det.  

1992 blev det förbjudet att använda även andra typer av impregneringsmedel i trä vid 

nyproduktion och ombyggnad. Man bör därför avlägsna impregnerat virke om det påträffas i 

byggnadskonstruktioner. Då emissioner från impregnerat virke som är fuktskadat och 

innehåller klorfenol har en stark luktsmittande förmåga, bör allt material som tagit åt sig av 

lukten tas bort. Kloranisol är ett ämne som produceras av vissa bakterier och mögelsvampar 

som bryter ner klorfenol. 

Vägledning från Folkhälsomyndigheten – fukt och mikroorganismer 

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer (FoHMFS 2014:14) () 

står att det vid bedömningen av om det finns en risk för människors hälsa att vistas i 

allmänna lokaler som är utsatta för fukt ska beakta, om det i rum där människor vistas 

stadigvarande; 

1. Förekommer synlig mikrobiell tillväxt eller mikrobiell lukt. 

2. Om mikroorganismer eller mikrobiell lukt befaras spridas från 

byggnadskonstruktionen eller från t.ex. källare, grund eller vind. 

3. Om fuktskador inte åtgärdats och mikroorganismer kan växa till. 

4. Om fuktskador åtgärdats bristfälligt t.ex. vid uttorkning och utbyte av mikrobiellt 

angripet material.  

Vägledning från Folkhälsomyndigheten – ventilation 

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) 

(http://folkhalsomyndigheten.se/documents/publicerat-material/foreskrifter/Allmanna-rad-

ventilation-fohmfs-2014-18.pdf ) bör det specifika luftflödet i bostäder (luftomsättningen) inte 

understiga 0,5 rumsvolymer per timme (rv/h). Uteluftsflödet bör inte understiga 0,35 liter 

uteluft per sekund per kvadratmeter (l/s per m2) golvarea eller 4 l/s per person som är tänkt 

att vistas i rummet. I bostäder bör inte skillnaden i absolut luftfuktighet ute/inne under 

vinterförhållanden regelmässigt överstiga 3 g/m3.  

 

 

http://folkhalsomyndigheten.se/documents/publicerat-material/foreskrifter/Allmanna-rad-ventilation-fohmfs-2014-18.pdf
http://folkhalsomyndigheten.se/documents/publicerat-material/foreskrifter/Allmanna-rad-ventilation-fohmfs-2014-18.pdf
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ÅTGÄRDSFÖRSLAG 
 

För att komma tillrätta med skadorna som finns, rekommenderar vi att följande åtgärder vidtas; 
 

1. Öppna upp och frilägg samtliga ytterväggar och byt ut gips, folie och isolering till en 
höjd av minst 120 från golv. 

2. Helst bör även samtliga träreglar bytas ut, då förekomsten av problemorganismer är 
så omfattande. 

3. Orsaken till att det kunnat bli tillväxt av mikrobiell art bör fastställas vid rivningen, så 
att man ej bygger upp konstruktionen och orsaken kvarstår. 

4. Det kan vara så att luftspalt saknas mellan murtegel och nästa skikt och då finns en 
konstant fuktvandring via ytterskalet och in mot isolering (detta är svårt att 
dokumentera utan att riva). 

5. Vi rekommenderar också ett byte av samtliga golvmattor, då samtliga prov påvisade 
indikatororganismer. 

6. Gör en översyn av samtliga socklar för de ventilerade golven. Bryt loss och dammsug 
bakom alla ventilerade socklar.  

 

Med vänliga hälsningar 

Relita Industri & Skadeservice AB 
 

 

Jari Mäkynen, Verksamhetschef Utredningsgruppen  

Jari.makynen@relita.se   
 
018-13 33 90   

Försiktighetsåtgärder: 
Den som är ansvarig för att utföra ingripande åtgärder där det finns mikrobiella skador eller risk för 

kemisk hälsopåverkan ska i god tid innan åtgärderna påbörjas, redovisa för fastighetsägaren vilka 

försiktighetsåtgärder som vidtas. Försiktighetsåtgärderna ska vara väl anpassade till behovet för 

att skydda de människor som arbetar med åtgärderna och de som vistas i lokalerna eller i en 

bostad.  Åtgärderna får inte utföras på ett sådant sätt att olägenhet kan uppkomma för de som 

arbetar med åtgärden och/eller de som vistas eller bor i byggnaden. Uppgifter om hur detta är 

reglerat i lag och myndigheters rekommendationer hittas bl.a. i;  

 Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2012:7) om mikrobiologiska arbetsmiljörisker: 

 Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2011:19) om kemiska 

arbetsmiljörisker: http://www.av.se/dokument/afs/afs2011_19.pdf 

 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer (FoHMFS 

2014:14): http://folkhalsomyndigheten.se/documents/publicerat-

material/foreskrifter/Allmanna-rad-fukt-mikroorganismer-fohmfs-2014-14.pdf 

BILAGOR 

1-4. Ritningsunderlag med markerade provplatser mm. 

5. Rapport Eurofins Pegasus Lab, 177-2016-04131317 – 177-2016-04131326, betongprofiler 

6. Rapport Eurofins Pegasus Lab, 177-2016-04131331 - 177-2016-04131356, mikrobiologiska 

DNA-analyser, gips och isolering 

7. Rapport Eurofins Pegasus Lab, 177-2016-04140879 - 177-2016-04140913, mikrobiologiska 

DNA-analyser, Gips och isolering 

8. Rapport Eurofins Pegasus Lab, 177-2016-04150601 - 177-2016-04150614, mikrobiologiska 

DNA-analyser, Gips och isolering 

9. Rapport Eurofins Pegasus Lab, 177-2016-04150558 - 177-2016-04150586, mikrobiologiska 

DNA-analyser, Gips och Isolering 

10. Rapport Eurofins Pegasus Lab, 177-2016-04140426 - 177-2016-04140454, mikrobiologiska 

DNA-analyser, Mattprover 

 

mailto:Jari.makynen@relita.se
http://www.av.se/dokument/afs/afs2011_19.pdf
http://folkhalsomyndigheten.se/documents/publicerat-material/foreskrifter/Allmanna-rad-fukt-mikroorganismer-fohmfs-2014-14.pdf
http://folkhalsomyndigheten.se/documents/publicerat-material/foreskrifter/Allmanna-rad-fukt-mikroorganismer-fohmfs-2014-14.pdf
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ALLMÄNT OM INNEMILJÖPROBLEM  

Hälsopåverkan  
Fukt i byggnadskonstruktioner är en välkänd faktor för hälsoproblem. Det är däremot få ämnen som 

hittas i fuktskadade byggnader som direkt kan kopplas till specifika symptom. Samtidigt har det visat 

sig, att vissa ämnen i högre grad förekommer i byggnader där människor mår dåligt.  

Hos människor som vistas en längre tid i fuktskadade innemiljöer ser man en bl.a. en ökad frekvens 

av astmatiska och allergiska symtom eller annan överkänslighet (tobaksrök, pälsdjursallergen, 

kvalster, damm). En annan koppling är sambandet mellan fuktskadade innemiljöer och symptom som 

trötthet, huvudvärk, irriterade ögon och näsa, halsirritation, hosta och olika hudbesvär.  

Fukt och emissioner 

När byggnadsmaterial blir fuktigt kan det bidra till en ökad avgivning av kemiska ämnen från materialet 

till omgivningen. Fukt kan också fungera som en s.k. ”primer” som kan starta kemiska reaktioner. När 

det sker, kan nya ämnen avges till luften som tidigare inte fanns i ursprungsmaterialet.  

Fukt är samtidigt en förutsättning för mikrobiell tillväxt i organiska material som bakterier och svampar 

kan bryta ner. När mikroorganismer växer till avges också ämnen till luften.  Även uttorkade fuktskador 

i byggnadskonstruktioner har visat sig påverka människors hälsa långt efter att dessa torkat ut. Det är 

därför mycket viktigt, att inget skadat material lämnas kvar när en fuktskada saneras. 

Mögelsvampar och bakterier kan under gynnsamma förhållanden växa på organiskt material 

(exempelvis trä) och på oorganiskt material som förorenats av organiskt material (exempelvis damm, 

sågspån, jord osv.). Vissa mikroorganismer är luktalstrade och flera bildar gifter, s.k. toxiner.  

Provtagning och analyser 
Analysresultat från provtagning av luft kan vara en effektiv hjälp för att få ledning i var man kan söka 

efter orsaker till innemiljöproblem i en byggnad, i synnerhet då en okulär besiktning inte kunnat ge 

någon ledning. I ett senare skede kan analys av luften användas för att följa upp effekter av de 

åtgärder som vidtagits.  

Analysresultat från inomhusluft bör inte ensamt användas som underlag för att bedöma om en miljö är 

lämplig att vistas i eller inte. Resultat från luftprover bör istället användas som komplement till annat 

tekniskt underlag från byggnadskonstruktionen, fuktmätningar och t.ex. resultat från materialprovtagning. 

Ett kemiskt eller mikrobiologiskt resultat från prov av byggnadsmaterial ger ett mer precist svar och kan 

bekräfta eller avfärda om det provtagna materialet är mikrobiellt skadat. Analysresultat från 

materialprovtagning är också användbart för att bedöma utbredningen av en fuktskada. 
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