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Sammanfattning 
En fuktinventering har utförts av Vibyskolan i Bålsta.  

Följande har framkommit: 

 Mikrobiella skador/avvikande lukter samt förhöjda fuktnivåer i träbjälklag på 

betongplatta i hus A. Trämoduler som ställs direkt mot oisolerad betongplatta.  

 Inga riskkonstruktion eller mikrobiella skador har kunnat konstateras i upptagna 

provhål i hus B och C. 

 Lokalt förhöjda fuktindikationer vid färg/-putssläpp i källare hus C. 

 Lokalt förhöjda fuktindikationer på/under plastmatta samt tydligt ”kemisk lukt” i källare 

hus C (i anslutning till putssläpp vilket troligen innebär att dräneringen är bristfällig).  

 Förhöjda radonhalter i hus B, framförallt nattetid då ventilationen går ner i varv.  

 Inga material med misstänkt innehåll av farligt avfall har konstaterats i 

konstruktionerna, se bilaga 1.  

 

Bedömningen är att omfattande arbete krävs för att en fuktsäker grundkonstruktion samt en 

god inomhusmiljö ska kunna säkerställas i hus A.  

Rekommendationen är att vidare undersökningar utförs gällande förhöjda radonhalter samt att 

provtryckning utförs av klimatskalets lufttäthet.  
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Uppdragsbeskrivning 
Att utföra statusinventering av Viby skola gällande fukt-/mikrobiell status samt delvis inventera 

för eventuellt farligt avfall. Indikerande mätningar av radon ska även utföras.  

Undersökningen sker stickprovsmässigt vilket innebär att en utökad undersökning kan leda till 

andra slutsatser och rekommendationer. Bakgrund 

Det finns tankar om att bygga till skolan och pga. detta vill man ha koll på den befintliga skolans 

konstruktioner och status.  

På plats erhölls lite information från en lärare som jobbat under lång tid på skolan. Enligt henne 

så förekommer det problem med slemhinnor hos vissa som vistas i byggnaden, främst i A-delen.  

Tillgängliga handlingar 
 Diverse K-/A ritningar på I binder.  

Kortfattad byggnadsbeskrivning 

Hus A 

Byggnadstyp: Skolbyggnad i 1 plan (moduler) 

Byggnadsår: 1980 talet (-80 enligt ritning, äldsta fönster daterade -79) 

Grundläggning: Betongplatta på mark utan underliggande isolering (enligt ritning). 

Grundmur av lättklinker. Överliggande träbjälklag  

Stomme: Trä 

Tak: Sadeltak med betongpannor med underliggande hård plastduk 

Fasad: Träpanel 

Värmesystem: Radiatorer 

Ventilationssystem: FTX system med roterande värmeväxlare.  

Hus B 

Byggnadstyp: Skolbyggnad i 1 plan  

Byggnadsår: 1995 enligt ritning samt märkning fönster 

Grundläggning: Troligen betongplatta på mark med underliggande isolering 

Stomme: Trä 

Tak: Sadeltak med betongpannor med underliggande hård plastduk 

Fasad: Träpanel 

Värmesystem: Golvvärme 

Ventilationssystem: Mekanisk till och frånluft (aggregat står i verkstad). Oklart om 

denna tjänar hela denna del.  



 

 

 

 5(17) 
 

Hus C 

Byggnadstyp: Skolbyggnad i 2 plan inkl. källarplan  

Byggnadsår: 1980 enligt ritning 

Grundläggning: Källare med betongelement med utanliggande lättklinkerblock och 

fuktisolering av Sundolit (cellplast). Även 50 mm cellplast under 

betongplattan 

Stomme: Trästomme 

Tak: Sadeltak med betongpannor med underliggande hård plastduk 

Fasad: Träpanel 

Värmesystem: Radiatorer 

Ventilationssystem: FTX med roterande värmeväxlare 
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Orientering 
Figur 1 planritning över Viby skola med indelade byggnadsdelar (indelat av undertecknad) 

 

  

Förklaring figur: 

Hus A 

 

Hus B 

 

Hus C 
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Konstruktioner 

Hus A 

Figur 2 Ritning över betongplatta daterad 1980 (dvs. troligen hus A) 

 

Figur 3 skiss över grundkonstruktionen, baserad på ritning samt provhål i golv i hus A 
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Hus C 

Figur 4 ritning över yttervägg (daterad 1980-11-14), hus C 

 

Figur 5 ritning över källarplatta med källaryttervägg (daterad 1980-11-14), hus C 
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Metoder och bedömningsgrunder 
 Okulär kontroll 
 Fotodokumentation 
 Konstruktionsingrepp har utförts i ytterväggar och golv 
 Materialprover har skickats till externt lab för mikroskopiering.  
 Fuktkvot har uppmätts i trämaterial med Protimeter MMS med stift.  
 Fuktindikering mot golv-/betongytor har utförts med Gann UNI 1. 
 Indikerande radonhalter har uppmätts med Atmos 
 Loggning av radonhalter har utförts med Radonscout 

Resultat 
Figur 6 planritning över Vibyskola med markeringar för provpunkter, fuktindikering samt 

radonmätningar 

 

  

Förklaring figur: 

YV1-YV5=provhål yttervägg 

GP1-GP2=provhål golv 

R1-R8=direktvisande radonmätning 

RS=radonmätning scout 

65-74=fuktindikering (FI) på golvytor 

med matta 
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Figur 7 planritning över källare med noteringar, FI=fuktindikering mot betongolv/-källarvägg 
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Konstruktionsingrepp 

Ytterväggar 

Fem stycken provhål har utförts i ytterväggar: 2 stycken i del A, 2 stycken i del B samt 1 i del C. 

 Inga förhöjda fuktnivåer har uppmätts i provhålen 

 Ingen synlig mikrobiell påväxt har noterats. 

 Ingen avvikande lukt upplevdes 

 Inga mikrobiella skador på syllar i YV2 samt YV4. 

 Mikrobiella skador på asfaboard i YV3 (motgjuten, se inringad foto 2) 

  

Foto 1 provhål YV1, del A Foto2  vybild över provhål YV3, del B. Gammal 
yttervägg. Asfaboard inringad 

 

 

Foto 3 YV4 provhål VY4 del C  
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Innerväggar 

Två stycken ingrepp har utförts i innerväggar i hus B. Detta utfördes pga. muntliga upplysningar 

från personal om att det tidigare förekommit mögelskador. 

 Låga fuktkvoter uppmättes i träsyllar 

 Inga synliga avvikelser noterades 

 Inga avvikande lukter upplevdes. 

 Inga mikrobiella skador enligt analys på syll och regel i IV1. 

Golv/träbjälklag 

Två stycken ingrepp har utförts i golvkonstruktionen i hus A, se figur 3 för konstruktion. 

 Höga fuktkvoter uppmättes i båda provhålen, mellan 23-26 % fuktkvot. D.v.s. över 

kritisk nivå för mikrobiell tillväxt. 

 Tydlig mikrobiell lukt i provhål. 

 Synliga mikrobiella skador på plywood i GP1, se foto 5. 

 I GP2 gick det ej få ut prov på plywood. 

  

Foto 4 bild över GP1, längst ned skymtar betongplattan Foto 5 uttaget prov på plywoodskiva är mikrobiellt 
skadad samt luktar avvikande, fuktkvot ca 26 % 
(indikation). 
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Tabell 1 Sammanfattning av utförda provhål samt mikrobiella analyser 

Provhål Del Material Noteringar Fuktkvot Mikroskopiering Bedömning 

YV1 A Inga prover Inga avvikelser 10-12 - Skador 
underliggande 
bjälklag 

YV2 B Ytterkant syll Inga synliga avvikelser 10 % Normalt Ej åtgärd 

YV3 A Asfaboard Luktar avvikande, 
ligger under nivå för 
betonggjutning 

- Skadat Åtgärd 

YV4 C Ytterkant träsyll Ser ut som 
impregnerad 

< 8 % Normalt Ej åtgärd 

  45 regel utanför 
syll 

 11 % Normalt Ej åtgärd 

YV5 B Inga prover Inga avvikelser 10 % (syll) - Ej åtgärd 

IV1 B Överkant syll Mindre missfärgningar < 8% Normalt Ej åtgärd 

  Nederkant regel Mindre missfärgningar < 8 % Normalt Ej åtgärd 

GP1 A Inga prover Tydliga mögelskador 
samt avvikande lukt 

26 % - Åtgärd 

GP2 A Inga prover Avvikande lukt 23 % - Åtgärd 

 

Fuktindikering 
Fuktindikering har utförts på golvytor där plastmatta alt. linoleummatta är limmade på 

betongytor. Detta gäller främst del B och C.  

 Generellt noterades ”normala” indikationer i del B samt övre plan del C.  

 Lokalt i källare förekommer förhöjda indikationer. Där noterades även tydligt lukt av 

”kemisk” karaktär under plastmatta (se snittad matta källarplan figur 7). Denna lukt 

förekommer där limförtvålning skett.    
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Okulär kontroll 

Vind del A 

 Lokalt förekommer otätheter i plastduken under betongpannor dels hål (mekaniska) 

samt även att duken släppt och skarvar är otäta. Bedöms även ha förekommit läckage 

pga. detta, oklart dock om det runnit ner igenom vindsbjälklag.   

 Ca 250 mm mineralullsisolering (pappbeklädd) med underliggande plastfolie. 

 Skarvar i plastfolien är ej tejpade (stickprov). 

 Lokalt är rör oisolerad. Isoleringen har även ojämn tjocklek.  

 Inga förhöjda fuktkvoter uppmättes.  

Vind del B 

 Endast halva delen har varit åtkomlig (via vind del A).  

 Inget avvikande noterades.  

 Råspont istället för plastduk.  

 Fuktkvoten uppmättes till ca 12-13 % i råspont.  

 Vindsbjälklag isolerad med lösull, bedöms vara 30-40 cm.  

 Plastfolien är ej tejpad i skarvar. Nedvikt vid limträbalk.  

Vind del C 

 Takduk under betongpannor.  

 Inga direkta avvikelser såsom otäta skarvar. 

 Ca 300 mm isoleringstjocklek. 

 Rinnmärken förekommer på nockbräda. Duken slutar mot nockbräda dvs. går att se 

undersida nockpanna.  

 Ca 14 % fuktkvot uppmättes dvs. under kritisk nivå. 

  

Foto 6 takduk har släppt i skarv del A Foto 7 skarv vid tillbyggd del (A-B). Limträbalk 
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Radonmätningar 

Atmos 

Direktvisande radonmätningar har utförts med ”sniffer” Atmos. Medelvärde efter 10 minuter 

redovisas. Mätpunkter R4-R8 (se figur 6-7). Utförda under dagstid dvs. vid normal drift av 

ventilationen. 

R4 

Källare/pannrum   < 39 Bq 

R5 

Genomföring källarplatta under trappa  160 ± 40 Bq 

R6 

Rumsluft del B  160 ± 33 Bq 

R7 

Rumsluft personalrum  88 ± 24 Bq 

R8 

Bibliotek del A  77 ± 28 Bq 

Radonscout 

Loggning av radonhalter har utförts med Radonscout under ca 1 vecka.  

Tabell 2 sammanfattning av loggning radonhalt med max, min och medelvärde 

 Hela mätperioden Vardagar, 7-17 

Min 0 0 

Max 991 347 

Medel 301 126 

 

Diagram 1 radonhalter i skolan varierar över tid 
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Bedömning 

Del A 
I denna del är moduler ställda direkt på en oisolerad betongplatta. Provhålen visar på tydliga 

mikrobiella skador/mikrobiella lukter samt höga fuktnivåer i nederkant träbjälklag. Detta är 

förväntat pga. naturlig fuktvandring upp genom betongplattan. Nederkant av träbjälket kommer 

efter tid att mer eller mindre ställa sig i jämnvikt med underliggande betongplatta (som i sin tur 

ställer sig i jämnvikt med underliggande mark) vilket innebär att mikrobiella skador kommer 

uppstå. Fuktkvot kring 25-26 % (uppmätt i plywood vilket innebär lite större mätosäkerhet då 

det inte är rent trä blir mer en indikation) motsvarar ungefär 85-95 % relativ fuktighet (lite 

beroende på material) vilket är förväntat då betongplattan ligger direkt på mark utan 

underliggande isolering. 

Provhålen är utförda långt ifrån varandra och sannolikt är skadebilden generell för denna del. 

Uppmärksammade mikrobiella skador i golv korrelerar ofta med klagomål på inomhusmiljön (se 

muntliga upplysningar). 

För att säkerställa en god inomhusmiljö samt för att få en fungerande konstruktion rent 

fuktmässigt kommer det sannolikt krävas att moduler lyfts bort.  

Del B 
Inga riskkonstruktioner eller mikrobiella skador har kunnat konstateras via utförda provhål.  

Ett radonvärde över 200 Bq/m3 har uppmätts via loggning under 1 vecka (medelvärde). Halten 

varierar kraftigt över dygnet och korrelerar med drifttider för ventilationen, dvs. nattetid och på 

helgen är det höga halter. Vardagar under skoltid ligger värdet under 200 Bq/m3.  

Rekommendationen är att fortsatt undersökning utförs gällande orsaken till detta.  

Del C  
I källare har ”Platongolv” installerats i skyddsrummet. Det är oklart varför denna åtgärd utförs 

men sannolikt pga. limförtvålning/nedbrytning av plastmatta. Funktionskontroll av golvet har 

utförts av undertecknad den 18:e december med godkänt resultat.   

Ytterväggarnas syllar ligger på källarväggselement med lättbetong/cellplast vilket gör att det 

finns liten risk för fuktskador i dessa.  

I källare har lokalt färg-/putssläpp noterats samt förhöjda fuktindikationer. Troligen är detta 

orsakat av att dräneringen är uttjänt (förväntad livslängd på dränering ca 25 år, denna bör vara 

kring 40 år). 

Betongbjälklaget lutar relativt mycket i denna del. Det syns tydligt vid innerdörrar men känns 

även när man går runt i klassrummen.  

Lufttäthet/energi 
Baserat på okulär noteringar (ej tejpade plastskarvar på vind) samt erfarenhetsmässigt är 

bedömningen att det kan vara svårt att uppnå BBR:s energikrav vid större ombyggnader (kraven 
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blir i stort sett då nybyggnad). Detta främst pga. av att byggnader från denna tid oftast är relativt 

luftotäta vid jämförelse med dagens krav samt generellt mindre isolertjocklekar.   

För att få ett bättre beslutsunderlag är rekommendationen att provtryckning/lufttäthetsmätning 

utförs samt tillhörande luftläckagesökning av klimatskalet.  

Bilagor 
1. Miljöinventering farligt avfall, delar av hus A-C  2 sidor 

2. Mikrobiell skadekontroll, Eurofins nr:00057310 1 sida  

  


