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Sammanfattning 
En fuktinventering har utförts av Viby förskola i Bålsta.  

Undersökningen visar följande: 

 Mikrobiella skador på plastfolie i det flytande golvet ovanför oisolerad betongvot. Ej 

skador på övriga 2 golvprover (ej betongvot).  

 Mikrobiella skador samt förhöjda fuktnivåer i golvkonstruktion i kök kring kylrum  

 Låga fuktindikationer samt ej lukt under limmade plastmattor (ej vid flytande golv) dvs. 

inga indikationer på emissioner från limmade plastmattor.  

 Mikrobiella skador i 1 av 3 provpunkter i ytterväggar.  

 Synliga mikrobiella skador på syll samt liggande regel i bärande innervägg (1 provhål). 

 Rötskador på fönsterfoder samt träpanel (lokalt) 

 Radonhalter har uppmätts under 1 vecka (loggning) och visar på ett medelvärde under 

200 Bq/m3 

 

Bedömning samt rekommenderade åtgärder alt. kompletterande undersökning har lämnats.  
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Uppdragsbeskrivning 
Att utföra statusbesiktning av Viby förskola gällande fukt-/mikrobiella skador samt delvis 

inventera 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.  

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

Kortfattad byggnadsbeskrivning 
Byggnadstyp: Förskola i 1 plan 

Byggnadsår: 1980 enligt ritning 

Grundläggning: Betongplatta på mark med 50 mm underliggande isolering. Ej under 

betongvoter. Överliggande flytande golv med sandavjämning och 

cellplast 

Stomme: Trä 

Tak: Sadeltak med betongpannor med underliggande hård plastduk 

Fasad: Träpanel 

Värmesystem: Radiatorer 

Ventilationssystem: Nyare FTX anläggningar (Gold aggregat) 

 

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 
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Orientering 
Figur 1 planritning över viby skola med indelade byggnadsdelar 

 

 

  

Limmade plastmattor 

på betong 

 

YV1-3=provhål yttervägg 

GP1-3=provhål flytande golv 

IV1=provhål innervägg 

RF1=fuktmätning betong 

55-70=fuktindikering golv 

A1-3=asbestanalyser 

R1-3=direktmätning radon 

RS=Radonscout 
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Konstruktioner 
Figur 2 k-sektion över grundkonstruktionen mot yttervägg 

 

Figur 3 skiss över grund-/golvkonstruktion baserad på ritningar samt okulära noteringar i provhål 

 

50 mm isolerings-skiva 
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Figur 4 k-sektion över grundkonstruktionen vid bärande innervägg. 

 

Figur 5 k-sektion över grundkonstruktion i storkök 

  

Ej isolering under betongvot 

under bärande innervägg 

Överbetong 

Mineralullsskiva 

Plastofolie 

K-betong 
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Resultat 

Konstruktionsingrepp 

Ytterväggar 

3 stycken provhål har utförts i ytterväggar. 

 Inga förhöjda fuktnivåer har uppmätts i provhålen, 12-14 % FK i syllar. 

 Ingen synlig mikrobiell påväxt har noterats. 

 Ingen avvikande lukt upplevdes 

 Mikrobiella skador på 1 av 3 träsyllar samt på i 1 av 2 regel 45 mm (utanför syll).  

 GU skivan visar på normala halter mikroorganismer.  

  

Foto 1 provhål YV1 Foto 2 yttervägg YV1 

Innerväggar 

Prov togs i bärande innervägg, provpunkt IV1. 

 Innerväggssyll + liggande regel är svartprickiga (missfärgade) dvs. misstänkta 

mikrobiella skador.  

 Låga fuktkvoter uppmättes i träsyll och träregel.  

 Innerväggssyll ligger på plastfolie mot betongen. 

 Mikrobiell analys påvisar mikrobiella skador på innerväggssyll samt liggande regel.  

  

Foto 3 bild i innervägg syllen skymtar i nederkant Foto 4 synliga mögelskador på liggande regel. 



 

 

 

 9(15) 
 

Flytande golv 

3 provhål togs i det flytande golvet.  

 Höga fuktindikationer mot betongplattan i GP2.  

 Mikrobiell lukt från plastfolie (sida mot betongen) i GP2 samt GP3. 

 Mikrobiell analys påvisar mikrobiella skador på plastfolie i GP2 (prov på plastfolie taget 

under träsyll). Ej på plastfolie provpunkt GP3.  

 
 

Foto 5 provpunkt i  golv GP3 Foto 6 provpunkt i golv GP2 

Golv kök/kylrum 

RF1 

Provhål med fuktmätning utfördes i storkök precis utanför kylrum.   

Konstruktion, se figur 5 för ritning. 

 Plastmatta på tunt spackelskikt 

 Överbetong 

 50 mm rockwool isolering typ ”elefantmatta” 

 Plastfolie 

 Betongplatta 

Noteringar: 

 Förhöjda fuktindikationer på matta samt kraftigt förhöjda under matta.  

 Tydligt ”klibbigt” lim tyder på limförtvålning. 

 Tydlig mikrobiell lukt både under matta samt i ”elefantmatta” pga. togs ej prov ut.  

  

Foto 7 provpunkt RF1 utanför kylrum Foto 8 provhål i betonggolv kök 
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Fuktmätning 

Uttagna prover utfördes i golvkonstruktion i kök utanför kylrum pga. förhöjda indikationer samt 

tydliga skador under plastmatta.  

Tabell 1 uppmätt relativ fuktighet i golvkonstruktion i kök utanför kylrum 

Provpunkt, material Nivå Relativ fuktighet 

RF1, betong 0-20 mm 95,6 % 

40-60 mm 95,8 % 

140-160 mm 94,8 % 

Diagram 1 fuktprofil RF1 

 

figur 6 k-sektion över golvkonstruktion i kök med uppmätta fuktnivåer 
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Mikrobiella analyser 
Tabell 2 Sammanfattning provhål samt mikrobiella analyser 

Provhål Nr analys Material Noteringar Fuktkvot/ 

fuktindikering 

Mikroskopiering Bedömning 

YV1 9 Ytterkant syll Inga avvikelser 12 % Normalt Ej åtgärd 

10 GU skiva Missfärgningar - Normalt Ej åtgärd 

YV2 11 Insida 45 regel - 14 % Normalt Ej åtgärd 

12 Ytterkant syll - 14 % Normalt Ej åtgärd 

13 GU skiva Missfärgningar - Normalt Ej åtgärd 

YV3 14 Insida 45 regel - - Skadad Åtgärd 

15 Ytterkant syll - 13 % Skadad Åtgärd 

IV1 16 Innerväggssyll Svart prickig 8 % Skadad Åtgärd 

18 Liggande regel Missfärgningar - Skadad Åtgärd 

GP1 7 Sandfyllning* Ingen lukt - Normalt Ej åtgärd 

8 Plastfolie Ingen lukt - Normalt Ej åtgärd 

GP2 17 Plastfolie Avvikandel lukt - Skadad Åtgärd 

GP3 19 Plastfolie Avvikande lukt  Normalt Åtgärd** 

RF1 -  Avvikande lukt 94-96 % RF Ej prov. Åtgärd 

*annan provhålsmärkning i analys 

** rekommenderad åtgärd pga. lukt 

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

betongytor. Förhöjda indikationer i kylrum samt precis utanför i kök i övriga utrymmen ej 

förhöjda.  Se planritning figur 1. 

Okulära noteringar 

Utvändigt 

 Rötskador förekommer på träpanel lokalt men främst på foder över fönster samt 

emellan fönster.   

 Färgsläpp samt torrsprickor lokalt på fönster. 

 Lokalt förekommer mosspåväxt på betongpannor. 

 Plastduk på yttertak hänger ned lokalt i skarvar dvs. otät. Mycket löv förekommer lokalt 

på vind.  

 Stuprör är anslutna till markledning.  

 Låga (förväntade) fuktnivåer uppmättes i takstolar på vind, ca 14 % FK.  
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Foto 9 bild i innervägg, pil pekar mot syll Foto 10 missfärgningar på liggande regel 

  

Foto 11 rötskador på foder emellan fönster  Foto 12 skarv i takduk otät på vind 

 

Invändigt 

 Sprickor förekommer i plastmattor i svetsningar samt skarvar på flertalet platser (äldre 

mattor sprickor pga. mjukgörare som avgår). 

 Svetsningar i våtrumstapet i kök har släppt 

 

  

Foto 13 sprickor i plastmatta Foto 14 svetsning släppt i tapet i kök 
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Radonmätningar 

Indikerande mätning av radonhalter har utförts med direktvisande instrument Atmos i 3 

punkter. Mätningen är ett medelvärde under en 10 minuters mätintervall.  För mätpunkter se 

figur 1: R1-R3. Mätningen utfördes under normal drift av ventilationen. 

R1, personalrum=22±20 Bq 

R2, vid elcentral=< 50 Bq 

R3, allrum 1=< 40 Bq 

Loggning radonhalt 

Loggning av radonhalten har utförts med radonscout från onsdag den 9 januari till tisdag den 15 

januari.  

Tabell 2 sammanfattning av max, min samt medelvärden över mätperioden 

 Hela mätperioden Vardagar 7-17 Vardagar 5-16 

Min 0 0 0 

Max 502 179 68 

Medel 177 31 19 

 

Diagram 1 radonhalt över mätperioden 
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Slutsatser/Orsaksdiskussion 
Golvkonstruktionen är en känd riskkonstruktion. Dock är den aktuella konstruktion bättre ur 

fuktsynpunkt då en underliggande hård mineralullsskiva (”elefantmatta”) installerats. Detta 

innebär att det sannolikt uppstår en temperaturgradient över konstruktionen dvs. betongen 

något varmare än marken vilket innebär att den relativa fuktigheten blir lägre. Proverna på 

plastfolie i golv visar på normala halter i båda provpunkterna (GP1+GP3) som ej är tagna vid 

betongvot. Kan även skilja i hur mycket organiskt material som förekommer under plastfolien.  

Skador (förhöjda halter + avvikande lukt) som konstaterats är på plastfolie ovan betongvot 

(bärande innervägg). Orsakat av naturlig uppfuktning pga. betongplattan efter tid ställer sig i 

jämnvikt med marken som teoretisk håller RF nivåer nära 100 % (enligt ritning ingen isolering 

under betongvot).  Bristfällig städning innan plastfolien lades dit innebär att organiskt material 

såsom t.ex. sågspån ligger fuktigt.  

Erfarenhetsmässigt uppstår skador även ofta i sandfyllningen då den innehåller organiskt 

material som börjar mögla. Prov på sanden visar på ”normala halter” mikroorganismer vilket 

kan förklaras med att sanden ligger ”inkapslad” i plastfolien och därmed torrare.   

Sammantagen bedömning baserat på undersökningen är att åtgärd rekommenderas på flytande 

golv ovan betongvot.  Erfarenhetsmässigt är säkraste åtgärden att mekaniskt ventilerat golv 

installeras typ Nivell eller liknande. Då omfattningen av skadorna ej är känd samt att 

konstruktionen generellt är en riskkonstruktion så bedöms den bästa och säkraste åtgärden 

(främst för att eliminera lukter) vara att mekaniskt ventilerat golv installeras på hela 

betongplattan. Även pga. svårt rent praktiskt att få till ventilering av delar av golvet ovanför 

betongvot   

I bärande innervägg har synliga mikrobiella skador konstaterats på syll samt liggande regel. 

Orsaken till detta är sannolikt att fuktigt material byggts in alt. att materialet varit skadat vid 

inbyggnad (bristfällig förvaring).  Bedömningen baseras på torra fuktnivåer vid tillfället samt att 

syll ligger på plastfolie.  

I ytterväggar har inga förhöjda fuktnivåer konstaterats, inga synliga mikrobiella skador eller 

avvikande lukter. 1 av 3 syllar är dock mikrobiellt skadade enligt analysen. Likt skadorna i 

innervägg är omfattningen av dessa skador svåra att avgöra. Dock kan sägas att utförd 

undersökning inte tyder på något generellt problem utan att skadorna kan vara mer sporadisk 

karaktär.  

I kylrum samt precis utanför detta utrymme har förhöjda indikationer uppmätts på samt under 

matta på golv. Vid upptagning av plastmattan upplevdes en tydlig lukt av mögel samt klibbigt 

lim. Även underliggande isolerskiva avger tydlig mögellukt. Fuktmätningen visar på höga 

fuktnivåer rakt igenom (94-96 % RF) konstruktionen vilket då förklarar skadebilden. 

Bedömning gällande skadeorsak är att plastmattan är ångtätare kontra plastfolie vilket innebär 

att det sker en fukt ackumulation i övre delen pga. markfukt. Då det är kallare klimat i 

kylrummet innebär detta lägre ånghalt i rumsluften vilket innebär större drivkraft från marken 

pga. större ånghaltsskillnad. Konstruktionen bör rivas ut kring utrymmet.   

Utvändigt förekommer rötskador på träpanel samt framförallt på foder ovan fönster. Inget 

plåtbleck finns över fönster vilket innebär att foder blir utsatta. Utbyte rekommenderas.   
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Plastduken under betongpannor är lokalt otät i framförallt skarvar. Detta medför att fukt och 

skräp kan blåsa in på vinden. Detta bör ses över och otätheter åtgärdas. 

Radonhalten har loggats under en vecka och varierar beroende på tid på dygn. Detta beror på att 

ventilations dras ned kvällar och helger. Medelvärdet för mätperioden ligger dock under 

rådande gränsvärde.  

Rekommendationen är att en långtidsmätning utförs. Denna bör senast starta i februari för att 

hinnas med under rätt tidsspann (fram till sista april). 

Erfarenhetsmässigt så är byggnader från aktuellt årtal relativt luftotäta i jämförelse med dagens 

krav. Det kan då bli ett problem att klara BBR:s energikrav vid större ombyggnader. 

Rekommendationen är att en provtryckning/luftäthetsmätning av klimatskalet utförs för att få 

ett bättre beslutsunderlag.  

Bilagor 
1. Miljöinventering farligt avfall, del av byggnaden   4 sidor 

2. Asbest analys, Eurofins Pegasuslab nr:00057306  3 sidor 

3. Mikrobiell skadekontroll, Eurofins Pegasuslab nr: 00057311  1 sida

  

  

   


