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Sammanfattning   

Historiskt sett har de skolor som byggts under 1970-talet varit de mest fuktskadedrabbade 

i Sverige. Orsaken till fuktskadorna beror oftast på bristande erfarenhet inom byggteknik. 

Olika kommuner runt om i landet har valt att hantera problemen med fuktskadade skolor 

på olika sätt, vissa har valt att riva medan andra valt att renovera skolorna.  

I den här studien kommer fokus att läggas på tre olika skolor i Växjö kommun som blivit 

fuktskadade; Högtorpsskolan, Bokelunds förskola och Pilbäckskolan. Samtliga skolor är 

byggda under 1970-talet och har renoverats på grund av fuktproblem.  

Syftet med studien är att undersöka huruvida de tre skolorna har drabbats av samma typ 

av fuktproblem och om samma åtgärder har vidtagits för att lösa problemen. Därefter 

kommer utifrån teorin analyseras och diskuteras om det i framtiden kan uppkomma 

fuktproblem i dessa skolor trots renovering. 

Huvudfokus har baserats på inhämtning av relevant information i samarbete med Vöfab, 

dokumentanalys och litteraturstudie. En mindre delstudie har också genomförts i form av 

fältundersökning och intervju med en annan kommun. 

Resultatet visar att likande åtgärder har utförts på skolorna. Man har lagt fokus på de 

byggnadsdelarna som har haft störst fuktproblem och därmed har inte alla fuktskadade 

konstruktionerna renoverats fullständigt. Därför anses inte skolorna vara helt riskfria från 

framtida fuktproblem.  
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Summery 

Historically, schools built during the 1970s have been the most moisture damaged 

buildings in Sweden. The cause of the moisture damage is usually due to lack of 

experience in building technology in the 1970s. Different municipalities around Sweden 

have chosen to tackle the problems of moisture-damaged schools in different ways, some 

have chosen to tear down and others have chosen to renovate the schools. 

The focus in this study will be on three schools in Växjö which have been damaged by 

moisture; Högtorpsskolan, Bokelunds preschool and Pilbäckskolan. All schools were 

built in the 1970s and have been renovated due to moisture problems. 

The purpose of the study is to examine whether the three schools have suffered from the 

same type of moisture problems and if the same measures have been taken to solve the 

problems. Afterwards, an analysis and discussion based on the theoretical framework will 

follow on if it may arise moisture problems in the future, despite the renovations of the 

schools.  

The main focus has been based on relevant information from Vöfab, document analysis 

and literature study. However, a smaller substudy has also been implemented in the form 

of field investigations and an interview with another municipality. 

The study concludes that similar measures have been done in the schools. The 

renovations have put focus on the structural elements that had the biggest moisture 

problems and due to this the buildings have not been restored completely from moisture-

damage. Therefore, schools are not considered to be completely risk-free from future 

moisture problems. 
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Abstract  

På grund av bristande erfarenheter inom byggtekniken gällande fukt har många skolor 

byggda under 1970-talet fuktproblem idag. I uppdrag av Vöfab ska tre olika fuktskadade 

objekt som har renoverats jämföras med varandra. Objekten består av tre skolor i Växjö 

som är byggda under 1970-talet. Objektens fuktskador och åtgärder ska undersökas. 

Detta görs för att analysera om samma typ av åtgärder vidtagits samt om samma typ av 

fuktproblem uppkommit i alla tre objekten. I studien ska det med hjälp av det teoretiska 

ramverket även undersökas om ytterligare fuktproblem kan uppkomma i framtiden trots 

renoveringarna. 

 

Nyckelord: fuktskador, modern byggteknik, byggteknik under 1970-talet, fukttekniska 

krav, värmetekniska krav, ventilation, åtgärder, renovering, 1970-talsskolor. 
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Förord  

Denna studie är utförd som ett examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet i 

byggteknik vid Linnéuniversitetet i Växjö. Arbetet har genomförts i samarbete med 

Vöfab och därmed ska det riktas ett stort tack till Erika Borginger, Daniel Friberg, Bruno 

Birgersson, Kerstin Allvin och Ingvar Eek som har varit till stor hjälp under arbetets gång 

och bidragit med värdefull information. 

Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare Björn Johannesson från Linnéuniversitet för 

vägledning och stöd under arbetet.  

 

Växjö, 8 mars 2017 

Martin Botic 

Ramin Movahed 
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1  Introduktion 
 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Ungefär 80% av alla byggskador idag kan kopplas till fuktskador (Sandin 2010). 

Historiskt sett har de skolor som byggts på 1970-talet varit de mest skadedrabbade i 

Växjö kommun. Under 1970-talet inträffade oljekrisen vilket medförde att svenska 

myndigheterna ställde krav på att det skulle byggas mer energisnåla byggnader.  Enligt 

Haderup och Arfvidsson (2013) har fukt- och mögelproblem i Sverige  bland annat 

uppkommit på grund av att det byggts tjockare samt tätare och därmed har 

konstruktionerna blivit för välisolerade. 

Många av byggnader har problem med fuktskador på grund av att de byggdes med platta 

på mark med överliggande isolering och ingjutna syllar (Broomé 2000). Material som 

befinner eller används i fuktiga förhållanden kan utsättas för fuktproblem. Varje material 

har en kritisk fuktnivå och om den överskrids finns det risk för utveckling av mikrobiella 

påväxter (Johansson, Svensson, Ekstrand-Tobin 2013). Runt om i landet har olika 

kommuner valt olika åtgärder för att lösa problem med fuktskador i skolbyggnader.  

I rapporten kommer fokus att läggas på tre skolor i Växjö kommun; Högtorpsskolan, 

Bokelunds förskola, Pilbäckskolan som är byggda under 1970-talet och drabbats av 

fuktskador. Skolorna ägs av Vöfab, Växjö fastighetsförvaltning AB, som är ett 

förvaltningsbolag och bildades 1990. Vöfab äger och förvaltar 100-tals fastigheter i 

kommunen däribland många skolor. Orsaken till att dessa skolor drabbats av fuktproblem 

grundar sig främst på byggtekniken som användes vid den tidpunkten. För att åtgärda de 

fuktproblem som uppstått i de ovan nämnda skolorna har Vöfab valt att renovera. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med rapporten är att undersöka huruvida de tre undersökta skolorna har drabbats 

av samma typ av fuktproblem och om samma åtgärder har vidtagits för att lösa 

problemen. Därefter kommer huvudfokusen vara på att utifrån teorin analysera och 

diskutera om det i framtiden kan uppkomma fuktproblem i dessa skolor trots renovering.   

I relation till syftet kommer följande frågeställningar att besvaras i rapporten:  

 Har samma typ av fuktproblem uppkommit i de tre studerade objekten? 

 Har samma typ av åtgärder vidtagits för att lösa fuktproblemen? 

 Kan det utifrån det teoretiska ramverket förmodas uppkomma fuktproblem i 

framtiden trots renovering av objekten?  

Genom att besvara dessa frågeställningar är förhoppningen att rapporten kommer bidra 

till ökad kunskap om fuktproblem som även kan appliceras på andra skolor som är 

byggda under 70-talet. 
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1.3 Avgränsningar  

I vilken grad det är farligt att vistas i fuktskadade skolor eller hur fuktskadorna påverkar 

människan hälsomässigt har inte fokuserats på i arbetet. På grund av rapportens breda 

omfattning har ekonomiska aspekter kring renoveringsarbeten uteslutits. 

 

1.4 Definitioner 

Fukt är vatten som kan förekomma i tre olika faser – vattenånga, is eller vätska. 

Fuktfläckar och en dålig lukt som sprids är de tydligaste tecken på att fuktproblem har 

uppkommit i en byggnad.  

Mättnadsånghalt 𝑣𝑠 (g/m
3
): I luften finns alltid en viss mängd vattenånga. Ånghalten 

kan inte överskrida mättnadsånghalten som är temperaturberoende. En ökad temperatur 

ger en högre mättnadsånghalt och klarar därmed av en högre ånghalt i luften. 

Förhållandet mellan mättnadsånghalten och temperaturen visas i figur 1.  

 

 

Relativ fuktighet (RF) 𝜑 (%): Kvoten av den verkliga ånghalten v och 

mättnadsånghalten vs 

                                                      𝜑 = 𝑣/𝑣𝑠                                                   (1.1) 

Fukthalt 𝑤 (kg/m
3
): Hur många kilogram vatten det finns i materialet per m

3
 

Fuktkvot 𝑢 (%): Förhållandet mellan vikten av vatten det finns i material jämfört med 

dess torra densitet 

                                                       𝑢 =
𝑤

𝜌 
                                                  (1.2) 

Sorptionskurva/Jämviktskurva: Förhållandet mellan den relativa fuktigheten och 

fukthalten i materialet. Vattenångan i luften tränger sig in i porerna i materialet och på så 

sätt påverkar fukthalten. Olika material har olika jämnviktskurvor, se figur 2.  

 

Figur 1. Mättandsånghalten i förhållande till 

temperaturen (Sandin 2010). 
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Figur 2. Exempel på jämnviktsfuktkurvor (Sandin 2010). 

Kondens: Ifall mättnadsånghalten överskrids av den verkliga ånghalten sker det kondens. 

Detta kan ske när luft med en högre temperatur kommer i kontakt med luft med en lägre 

temperatur där ånghalten från den högre temperaturen är större än mättnadsånghalten i 

den lägre temperaturen   

 

Konvektion är en värmeöverföring. Detta kan ske genom vatten eller gas som strömmar 

från en varm yta eller medför värme till en kallare yta (Sandin 2010). 

 

Diffusion sker när vattenmolekyler vandrar från områden med hög ånghalt till områden 

med låg ånghalt (Burström 2007). 

 

Byggfukt (kg/m
3
): Tillskott på fukt under byggtiden. Byggnadsdelarna påverkas alltid av 

fuktjämnvikten och absorberar fukt från nederbörd ifall dem inte skyddas under 

byggtiden. Skillnaden mellan fukthalten i byggnadsdelen när den är färdig och den 

fuktjämnvikt som kommer med omgivningen benämns som byggfukthalt. Det är viktigt 

att byggfukthalten torkas ut innan färdigställning av byggnaden för att minimera risken 

för framtida fuktskador 

 

Köldbrygga: Värmeflödet i ett jämntjockt tak eller golv är lika överallt om det finns en 

given temperaturskillnad. Ifall det skulle framträda annorlunda värmeflöde i skivan där 

det är lägre värmemotstånd, kan detta vara tecken på en köldbrygga 
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2 Metod  

För att uppnå syftet med rapporten har kvantitativa och kvalitativa metoder använts. De 

kvalitativa metoderna består av sekundär data och innehåller; dokumentanalys och 

litteraturstudie. Den kvantitativa metoden består av en mindre delstudie som har 

genomförts i form av fältundersökning och telefonintervju.  

De tre objekten som studerats i detta arbetet är utvalda av Vöfab. Samtliga tre skolor är 

byggda under 1970-talet och har delat en gemensam byggteknik. Eftersom dessa tre 

objekt har renoverats på grund av fuktproblem var dem lämpligast att jämföras.  

2.1 Inhämtning av relevant information i samarbete med Vöfab 

För att få förklarat vad Vöfab hade för fuktproblem med de tre för studien aktuella 

skolorna: Högstropsskolan, Pilbäckskolan och Bokelunds förskola bestämdes en träff 

med olika representanter från Vöfab i början av arbetet. Syftet och frågeställningen som 

ligger till grund för rapporten togs fram med hjälp av Vöfab och handledaren till arbetet 

från Linneuniversitetet. Sedan har kontinuerlig kontakt med Vöfab under arbetes gång 

bidragit med stöd och värdefull information.  

2.2 Dokumentanalys 

För att besvara de två första frågeställningarna används sekundär datat framtaget av 

Conservator AB i uppdrag av Vöfab. Den sekundära datan innehåller undersökning- och 

åtgärdsrapporter. I rappoerterna redovisas luktanalyser och fuktkvotsmätningar. För att 

analysera konstruktionen av de tre skolorna samt identifiera olika skadade områden i 

byggnaderna har även ritningsunderlag använts. Ritningsunderlagen är sekundärt data 

som ritades runt 1970-talet och de ritningarna som har använts i denna studien och har 

lagts in som bilagor. 

2.3 Litteraturstudie 

Den tredje frågeställningen besvaras av litteratursstudien som har använts för att skapa en 

djupare förståelse för hur byggtekniken såg ut på 1970-talet, när dessa skolor byggdes 

samt hur byggtekniken har utvecklats. Litteraturstudien bygger på vetenskapliga texter, 

artiklar på webben och rapporter. Det teoretiska ramverket ger uppsatsen en grund för att 

kunna analysera till vilken grad de utförda renoveringarna avhjälper de tidigare 

problemen.  

2.4 Fältundersökning 

Fältundersökningen består utav mätningar på en skolbyggnad tillhörande Pilbäckskolan. I 

början av arbetets gång fanns ambitionen att utföra fältundersökningar i samtliga skolor 

för att mäta syllarna och undersöka fuktkvoten, men då renoveringar redan hade gjorts 

var detta inte möjligt. En fältundersökning gjordes under två tillfällen på skolbyggnaden 

som var i början av renoveringsprocessen. Det fanns fortfarande impregnerade träsyllar i 

väggarna som inte monterats bort.  

Fuktmätningarna gjordes på träsyllar med en hammargivare för fuktkvotsmätning. En bit 

av träsyllen från byggnaden togs med till universitets laborationssal där en mer exakt 
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fuktkvotsmätning gjordes genom uttorkning i ugn. Fuktmätningarna gjordes med 

absolutmätnings- och elektriska metoder.  

Absolutmätningsmetoden utfördes genom uttorkning av träbiten under ca två dygn i en 

ung, ställd på 103 C. De elektriska metoderna gjordes med hjälp av fuktkvotmätare där 

resistansen mellan två elektroder som slagits in i materialet mättes. Mätningarna utfördes 

på två olika djup i träsyllen på de delar av byggnaden Vöfab ansåg vara fuktskadade. 

På grund av bristande undersöknings- och åtgärdsinformation kommer denna byggnad 

inte ingå i de skolbyggnader som ska analyseras i denna rapport. Däremot kommer 

fältundersökningarna redovisas för att ge en ökad förståelse för hur de fuktimpregnerade 

syllarna har sett ut i de andra byggnaderna.  

Resultat och diskussion för fältundersökningarna ligger under bilaga 1. 

2.5 Intervju  

En telefonintervju genomfördes med en kommun från södra Sverige som har haft 

fuktproblem på skolor från 1970-talet. Denna kommunen rekommenderades av Vöfab då 

de har hanterat fuktproblem på skolorna på olika sätt. Intervjun genomfördes för att få en 

ökad förståelse för hur den kommunen har hanterat fuktproblem i jämförelse med Växjö 

kommun. I rapporten har intervjun valts att anonymiseras för att få tillstånd att redovisa 

svaren från intervjun. 

Resultat och diskussion för telefonintervjun ligger under bilaga 2. 
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3 Teoretiskt ramverk 
 

3.1 Byggteknik under 70-talet  

Detta kapitel kommer att behandla hur grundkonstruktioner från 1950- till 1970-talet har 

utvecklats och vilka fuktproblem dessa konstruktionstyper har medfört. 

 

3.1.1 Torpargrund och krypgrund  

Torpargrund används ofta för att beskriva alla typer av grunder med fribärande bjälklag 

som exempelvis krypgrund och kryprum. Detta är dock missvisande då den gamla 

torpargrunden skiljer sig från den moderna kryprumskonstruktionen. Trots att dessa 

begrepp är besläktade skiljer de sig markant ur fuktteknisk synpunkt. I följande avsnitt 

beskrivs skillnaden mellan torpargrund och den moderna kryprums konstruktion. 

 

3.1.1.1 Torpargrund   

Fram till början av 1900-talet utgjordes grundläggningen av naturstensmurar med fritt 

utrymme under bottenbjälklaget. Kryprummet som skapades under bottenbjälklaget 

ventilerades med hål i sockeln, dessa ventilöppningar kallas kattgluggar. Kattgluggarna 

stod öppna under sommaren så att uteluft skulle kunna komma in och värma upp 

kryprummet. På vintern stängdes kattgluggarna för att begränsa nedkylningen och hålla 

kryprummet varmt. För att hålla husen varma användes vedeldning i kakelugnar med 

murstocken grundlagd i kryprummet. Denna konstruktionsmetod var positiv ur ett 

fuktperspektiv då temperaturen blev relativt hög i kryprummet vilket medförde att den 

relativa fuktigheten blev lägre och sällan steg över 70 % RF, se figur 3 (Sandin 2010). 

 

                                         
                                                 Figur 3. Illustration på uppbyggnad av en torpargrund (Sandin 2007). 
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3.1.1.2 Modern krypgrund 

Under 1950 talet introducerades den moderna kryprumsgrunden, med tanke på att golven 

i hus med torpargrund ofta blev kalla och dragiga (Bjerking 1989). Bland de moderna 

kryprumsmetoderna kan man nämna öppen plintgrund, uteluftventilerad krypgrund (figur 

4), inneluftsventilerad samt oventilerad kryprum. Skillnaden mellan torpargrund och de 

moderna kryprumsgrunderna är att man isolerar golvbjälklaget. Genom att isolera 

golvbjälklaget släpps en begränsad värme ner i kryprummet vilket leder till högre relativ 

fuktighet i kryprummet. Detta orsakar i många fall stora fuktproblem som leder till röta 

och mögel (Sandin 2010).  

 

                                              
                                           Figur 4. Uteluftventilerad kryprum (Nevander, Elmarsson 1994). 

                                                     
3.1.2 Platta på mark med överliggande värmeisolering 

Under 1950 talet började man använda sig allt mer av platta på mark med överliggande 

värmeisolering istället för krypgrund. Den här typen av grundkonstruktion fick stort 

genomslag på 1970-talet eftersom den ansågs vara energisparande då krypgrunden inte 

behövdes ventileras som gjorts tidigare. I samband med oljekrisen som inträffade i början 

på 1970-talet ställde de svenska myndigheterna allt högre krav på att alla byggnader 

skulle ha värmeisolerande grund och på så sätt vara energisnåla (Björk, Nordling, Reppen 

2009). 

I efterhand har det visat sig att byggnader under 1965–1985 med platta på mark med 

överliggande isolering har drabbats av fuktskador (Nevander, Elmarsson 1994). Orsaken 

till fuktskadorna ligger delvis i att man inte använde sig av ångspärr vilket ledde till att 

vattenånga från marken vandrade uppåt genom betongplattan och isoleringen som sedan 

skadade ovanliggande golv. Problemet kunde även orsakas av att byggfukthalten inte 

hade torkats ut tillräckligt innan byggnaden färdigställdes. Fuktskador i dessa byggnader 

har i många fall lett till missfärgningar, röta, mögel och dålig lukt. Det allvarligaste 

problemet är mögel då det kan medföra allvarliga hälsorisker (Nevander, Elmarsson 

1994).  
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3.1.3 Väggkonstruktioner  

 
3.1.3.1 Träregelvägg 

Från och med 1950-talet började man använda sig av mer isolermaterial i ytterväggen. En 

vanlig träregelvägg visas i figur 5.   

 

 

 

 

I och med oljekrisen på 1970-talet blev det vanligt att tilläggsisolera ytterväggarna för att 

sänka U-värdet. Att tilläggsisolera var enkelt. Man monterade på tilläggsisoleringen på 

ut- eller insidan av väggen. Ifall man isolerade på utsidan så monterade man sedan på ett 

ytskikt, till exempel träpanel, plåtpanel eller puts. Att placera tilläggsisoleringen på 

utsidan är bättre ur både fukt- och värmesynpunkt (Sandin 2007). Att tilläggsisolera från 

insidan av väggen innebär att man krymper bruksarean. 

 

3.1.3.2  Ingjuten syll 

När man byggde under 1960- och 1970-talet användes tryckimpregnerade syllar som 

gjöts in i betongen eller placerades på den kalla oftast dåligt isolerade eller helt oisolerade 

betongplattan, se figur 6.  Man gjorde det i tron att det impregnerade träet inte skulle 

kunna drabbas av fuktskador. Det har visat sig att impregnerat trä inte ger fullt skydd mot 

fuktskador. När det väl har blivit drabbat av fukt ger det en ännu värre lukt än vanligt 

obehandlat trä (Björk, Mattson, Johannesson 2003 & Berg 2009).  

                                         
                                                           Figur 6. Illustration på en ingjuten syll i betong. 

Figur 5. Illustration av uppbyggnaden på olika 

ytterväggar mellan 1945- 1960 och 1950-  

(Energimyndigheterna 2010). 
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3.1.4 Takkonstruktioner  

På 1950-talet blev det vanligt med låg-lutande tak. De helt horisontella blev också 

vanliga på 1960- och 1970-talet även kallade flacka tak. Taktäckningsmaterialen som 

användes trodde man skulle garantera vattentäthet i taket. Det visade senare att man har 

förlitat sig för mycket på taktäckningsmaterialet (Sandin 2010).   

Tätskiktet på 1960- och 1970-talet bestod främst av två lager papptäckning och även 

andra material började användas som t ex rostfri sömnsvetsad plåt, PVC-, PIB- och butyl 

folie (Andersson 1987). Fukt utifrån på de flacka taken trängde sig in genom otätheter i 

tätskiktet. De horisontella taken började med tiden att böja sig mellan balkar och pelare. 

Detta förhindrade avrinningen av vatten på taket och vattensamlingar bildas. Höga krav 

på tätskiktet täthet ställs då en liten otäthet kan leda till stora läckage. Livslängden på 

takpappen är 15-25 år beroende på taklutning, pappkvalité och arbetsutförande 

(Andersson 1987). 

Vattenläckage i dessa takkonstruktioner blev ett stort problem (Sandin 2010). Det visades 

sig att platta tak med minimal lutning medförde stora problem och därmed återgick man 

till tak med brantare fall (Björk 2008).  
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3.2 Modernt byggande  

I detta kapitel behandlas hur byggtekniken ser ut idag och vad som är viktigt att tänka på 

för att minimera och undvika fuktskador. Enligt Nik, Sasic Kalagasidis & Kjellström 

(2012) har klimatet blivit fuktigare på 2000-talet än var det var under 1970-talet och detta 

tvingar byggtekniken att anpassa sig till klimatförändringarna. 

 

3.2.1 Platta på mark med underliggande isolering 

Platta på mark med underliggande värmeisolering innebär att man isolerar mellan 

betongplattan och makadamen som är ett dränerande och kapillärbrytande skikt, se figur 

7. Isoleringen består vanligast av cellplast idag. Betongplattan hålls varm och ur 

fuktsynpunkt är platta på mark med underliggande isolering en säker grundkonstruktion 

men det är viktigt att det görs rätt (Sandin 2007).  

Om golvbeläggningen ovanför betongen är tät kommer ånghalten under 

golvbeläggningen vara lika stor som i marken. I och med att isoleringen gör att betongen 

har en högre temperatur än marken kommer den även ha en högre mättnadsånghalt och 

därmed en lägre RF. En temperaturökning på 1 °C medför att RF sjunker med 5 % 

(Sandin 2010). Temperaturskillnaden mellan betongen och marken beror på isolerings 

tjockleken, byggnadens storlek, markens egenskaper och var byggnaden geografiskt är 

belägen.  

Plastmatta appliceras direkt på betongen med hjälp utav golvlim. Parkett eller annat 

trägolv kan ligga löst med ett fuktsäkert mellanlägg. Golvlim har kritiskt fukttillstånd vid 

cirka 85 % RF och eftersom golvlimmet läggs direkt på betongen är det viktigt att betongen 

är uttorkad. En betongplatta på 100 mm behöver 1–6 månaders uttorkningstid innan golvlim 

får appliceras på betongen (Sandin 2010).  

 

                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Illustrationen av golv på mark med 

överliggande respektive underliggande 

värmeisolering idag (Nevander, Elmarsson 

1994). 

 



  

 

11 

Botic & Movahed 
 

 
3.2.2 Väggkonstruktioner 

 

3.2.2.1 Träregelvägg 

Som alla andra byggnadsdelar har även ytterväggar krav beroende på vilket klimat de 

ska skydda mot kyla, regn, blåst, sol och värme. Dessa krav kallas byggnadsfysikaliska 

krav som är till exempel bärförmåga, fuktskydd, lufttäthet, vindskydd, värmeisolering, 

regnskydd etc. Det finns många olika sätt att bygga en yttervägg på, såsom träregelvägg, 

plåtvägg, tegelvägg, lättbetongvägg och betongvägg (Sandin 2007) (Sandin 2010). 

Väggarna ska vara problemfria ur fuktsynpunkt och för att uppfylla kravet skyddas 

träregelväggarna med vindskydd på utsidan och plastfolie på insidan, därmed förhindras 

genomblåsningar. 

 

3.2.2.2 Syll 

Syllen utgör grunden för träytterväggar och är anslutningen av väggkonstruktionen till 

betongplattan. Det är viktigt att syllen ligger i ett varmt område, därför behövs en god 

värmeisolering utanför syllen och att betongplattan inte är kall. En syllisolering mellan 

betongen och syllen måste vara fuktsäker och lufttät så att inomhusluften inte kan tränga 

sig ut (Nevander, Elmarsson 1994). Syllisoleringen som ligger mellan syllen och 

betongplattan består främst av täta skumgummiremsor som vid montering trycks ihop 

och garanterar en lufttäthet (Sandin 2010). Bredden på syllisoleringen ska vara minst lika 

bred som syllen.  

 

Regn och nederbörd kan tränga sig igenom fasadbeklädnader och måste avledas för att 

inte kunna nå syllen. Detta görs genom att bygga in en gummiduk eller plåt som avleder 

vattnet, se figur 8 (Sandin 2010).  

 

                            
Figur 8. Illustration på anslutning mellan yttervägg och 

        betonglatta med vattenavledning fuktisolering och lufttätning 

                                                    (Sandin 2010). 

                                       

Enligt Nevander & Elmarsson (1994) kan fukt komma åt syllen på 7 olika sätt och 

därmed kan det vara svårt att avgöra orsaken till fuktproblemet i syllen, se figur 9.  

1. Regn som tränger sig igenom fasaden eller via underkant av fasaden. 

2. Bevattning av växter tätt inpå byggnaden kan leda till vattenstänk som tar sig in till 

syllen. 
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3. Kapillärsugning från marken utanför byggnaden. 

4. Kapillärsugning från marken under byggnaden. 

5. Byggfukt. 

6. Diffusion från plattan.  

7. Diffusion inifrån och fuktkonvektion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.2.3 Takkonstruktioner 

 
3.2.3.1 Yttertak 

Efter att stommen är färdigställd och montering av takstolarna är gjorda, måste yttertaket 

färdigställas omgående för att skydda konstruktionen mot nederbörd. Härefter spikas 

råsponten på takstolarna och skyddas med papp. Slutligen monteras tegelpannor eller 

liknande på konstruktionen (Sandin 2007). 

Idag är takelementen oftast prefabricerade eller byggs ihop på byggarbetsplatsen. Taket 

(takstolar, råspont och papp) monteras ihop på marken och kan sedan lyftas på plats med 

hjälp av en kran. Genom att använda prefabricerade väggstommar kan byggtiden av taket 

vara mindre än ett dygn och dessutom gynnar det även fuktskyddet mot nederbörd. 

 

3.2.3.2 Takstol 

Takstolarna sätts ihop med träregelstommen i byggnadskonstruktionen så fort som 

möjligt då det är viktigt att beakta skydd mot byggfukt. Takstolarna brukar i allmänhet 

vara någon typ av ramverk som förtillverkas antingen på marken eller i fabrik och kan 

lyftas på plats med hjälp av kran (Sandin 2007). 

 

 

Figur 9.  7 olika sätt syllen kan komma i kontakt med fukt 

(Nevander, Elmarsson 1994). 
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3.3 Värmetekniska krav 

Idag finns det krav för att åstadkomma en god energihushållning och termisk komfort. 

Människan ska uppleva en behaglig temperatur och för att uppfylla de värmetekniska 

kraven måste delkrav uppfyllas. 

 Delkraven som krävs för att uppfylla de värmetekniska kraven är enligt Sandin (2010): 

 Värmeisolering 

 Vindskydd 

 Lufttäthet 

 Fuktskydd 

 

3.3.1 Värmeisolering 

 

Efter energikrisen i början på 1970-talet blev värmeisoleringskraven betydligt hårdare. 

Vilket ledde till tjockare ytterväggar som består av mer isoleringsmaterial. En vanlig 

yttervägg kunde bestå av 100 mm mineralull innan 1970-talet medan de nu vanligaste 

består av ungefär 200 mm mineralull. I taket är det vanligt med 500 mm isolering.   

 

För att lyckas med en effektiv värmeisolering krävs det att den är kontinuerlig utan några 

håligheter. Förekommande håligheter i byggnader kan vara köldbryggor där 

värmeisolering släpper igenom kyla i en lokalt genomgående konstruktionsdel.  

 
3.3.2 Vindskydd 

Syftet med vindskydd är att förhindra luftrörelser genom konstruktionen. Luftrörelser i 

olika luftgenomsläppliga värmeisoleringsmaterial försämrar isoleringsförmågan. Det är 

därför viktigt att byggnaden skyddas på utsidan med vindskydd i form av till exempel 

papp eller skiva (Sandin 2010). 

 

3.3.3 Lufttäthet  

Luft inifrån som tränger sig ut medför energiförluster och kan orsaka fuktproblem i 

konstruktionen. Fuktproblemen kan inträffa när inomhusluften har en högre fukthalt än 

utomhusluften och då kan det ske kondensation i byggnadsdelarna.  

 

3.3.4 Fuktskydd 

Värmeisoleringsmaterialets isoleringsförmåga försämras betydligt ifall fuktskydd saknas 

och materialet blir blött. På en lättbetongvägg som är blöt kan isoleringsförmågan 

halveras. På en platta på mark är det viktigt med fuktskydd mellan värmeisoleringen och 

marken så värmeisoleringen klarar av att hålla plattan varm.  
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3.4 Fukttekniska krav 

En grundläggande förutsättning för att uppnå fuktsäkra byggnader är att tillämpa en 

fuktsäker gestaltning och utföra fuktkontroller genom hela byggprocessen. Detta 

involverar planering, gestaltning och förvaltning av konstruktionen så inte de kritiska 

fuktnivåerna på materialen överskrids under byggskedet eller användningsstadiet 

(Mjörnell, Arfvidsson, Sikander 2012).  

Syftet med fukttekniska krav är att få en hälsosam miljö inomhus och en god hållbarhet 

för själva byggnaden. Byggnader med fuktskada är i allmänhet ohälsosamma. Vanligaste 

fuktproblemen i dessa byggnader är obehaglig lukt och föroreningar i luften som inte är 

bra för hälsan. Föroreningarna orsakas utav fukt i byggnadsmaterialen och idag används 

begreppet ”sjuka hus” för sådana hus som är fuktskadade (Sandin 2010). 

Delkraven som krävs för att uppfylla de fukttekniska kraven är enligt Sandin (2010): 

 Uttorkning av byggfukt 

 Skydd mot nederbörd 

 Skydd mot ytvatten 

 Skydd mot uppstigande markfukt 

 Skydd mot skadlig ångtransport 

 

3.4.1 Uttorkning av byggfukt 

Fuktskador kan enkelt uppkomma på grund av byggfukt som inte torkats ut. Golvlim är 

känsligt mot fukt och ger snabbt ifrån sig dåliga luktar ifall det appliceras på en fuktig 

betong.  Lättbetong är ett känt material med höga byggfukthalter. Det kan ta ett antal år 

innan byggfukten är uttorkad och att man kan applicera något på insidan av en vägg som 

består av massiv lättbetong (Sandin 2010). 

Genom att skydda material och byggnaden från nederbörd under byggtiden minimerar 

man byggfukthalten i byggnadsdelarna. 

 

3.4.2 Skydd mot nederbörd  

Byggnaden ska skyddas mot nederbörd under byggtiden och efter att byggnaden är 

färdigställd. De flesta fasadskikten släpper igenom en viss mängd nederbörd, därför är det 

viktigt att de finns ett dränerande skikt bakom fasaden exempelvis luftspalt. Efter 

luftspalten måste det sedan finnas något som hindrar vatteninträngning i ytterväggen i 

form av exempelvis papp eller något skivmaterial.   

 

3.4.3 Skydd mot ytvatten 

För att byggnaden inte ska ta skadad från rinnande vatten på marken måste det avledas. 

Detta görs genom marklutningen och dränering runt samt under byggnaden (Sandin 

2010).  Marken bör ha en lutning på 1:20 inom 3 meters avstånd från byggnaden. Ifall 

marklutningen inte uppfylls bör det finnas ett avskärande dike (Nilsson 2007).  
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3.4.4 Skydd mot uppstigande markfukt 

Kapillärt bundet vatten finns i marken som är intill ett hus och får inte suga sig in till 

husets konstruktionsdelar. För att hindra vattnet att stiga upp i konstruktionen använder 

man sig idag av kapilärbrytande värmeisoleringar under betongen som exempelvis 

cellplast eller stenull.  

 

3.4.5 Skydd mot skadlig ångtransport 

Fuktig inomhusluft som tränger sig in i klimatskalet åtgärdas med en lufttät plastfolie på 

insidan av väggen. Ångtransporter kan även uppkomma i marken under byggnaden till 

plattan och då är det viktigt med kapillärbrytande värmeisolering under betongen (Sandin 

2010).  
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3.5 Ventilation 

 

3.5.1 Allmänt 

Förr värmdes byggnader upp med hjälp av centrala eldstäder som oftast var placerade i 

köket. Luftmängden som värmdes upp tog sig ut från byggnaden genom otätheter i huset 

som kunde finnas i väggar och fönster. Luftomsättningen var bra men däremot med 

dagens mått väldigt dyr och ineffektiv. Efter att energikraven ökade blev byggnaderna 

mer täta, men ventilationen prioriterades sällan vilket ledde till dålig inomhusmiljö 

(Freidrich 2011). 

Ventilationen är väldigt viktig idag, med hjälp av ventilationen kan man minska 

energikostnaderna. Två viktiga funktioner som ger dessa möjligheter är värmeåtervinning 

och möjligheten att behovsstyra luftflödena. 

Typen av bostad är avgörande i valet av ventilationssystem samt hur den byggnaden ska 

användas i framtiden. En vanlig situation som kan ske rätt så ofta är till exempel när ett 

äldre par vill sälja sitt hus till en ung barnfamilj. Planlösningen på huset passar väldigt 

bra till både det äldre paret och den unga barnfamiljen. Men det som också måste beaktas 

är skillnaden av bruket för de nya ägarna med en ung barnfamilj. De klarar sig inte lika 

bra med samma luftomväxling det äldre paret hade. Detta ställer nya krav på 

ventilationssystemet.  

Den geografiska placeringen av huset är viktigt.  Ett ventilationssystem som fungerar för 

ett hus i Skåne behöver till exempel inte vara lika för ett hus i Norrland. 

 

3.5.2 Självdragssystem (S-system) 

Ett självdragssystem fungerar utan någon maskinell hjälp. Systemet är beroende av 

temperaturskillnaden mellan uteluft och inomhusluften där inneluften vanligtvis är 

varmare än uteluften (termisk stigkraft). Den varma luften stiger upp i taket och därmed 

leds genom ventilationskanaler som har sitt utflöde ute på taket, se figur 10. Vinden 

utomhus kan bidra med undertryck vid utflödet på taket och hjälper till suga ut frånluften 

(Freidrich 2011). 

Självdragssystem är mer effektiv i flervåningshus där den nedersta våningen får bäst 

ventilation. Däremot blir ventilationseaffekten mindre ju högre upp man kommer på 

grund av skorsstenseffekt som är samma som begreppet termisk stigkraft (Freidrich 

2011). 

                                                    
Figur 10. Illustration av ett Självdragssystem i ett våningshus 

                                                   (Svensk ventilation). 
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Att tänka på vid systemändring eller renovering 

Skorsteneffekten bör beaktas vid byte till värmesystem som inte kräver skorsten t ex 

fjärrvärme eller värmepump, därmed blir självdraget sämre. Detta leder till dålig inneluft, 

röta och kondens. Därför är det bra om en frånluftsfläkt inmonteras så att luftflödet 

kvarstår som planerat (Freidrich 2011). 

Vid renovering av fönster eller utbyte till nya fönster bör fönster med spaltventiler eller 

väggventiler installeras då moderna fönster har mycket bättre täthet. Hög täthet i fönster 

gör att luftflödet minskar markant till skillnad från gamla fönster och därför är det bra att 

ha ventiler i väggar och fönster , se figur 11 (Freidrich 2011). 

 

                                   
Figur 11. Illustration av exempel på en villa med fläktstyrd frånluft 

                                               med fläktar placerad i tak och kök (Svensk ventilation). 

 
3.5.3 Mekanisk frånluftsventilation (F-system) 

F-system är i princip ett självdragssystem med en mekanisk fläkt som gör det möjligt att 

styra ventilationssystemet. Skillnaden mellan S-system och F-system är  att på F-system 

finns det mekaniska fläktar som leder ut frånluften från byggnaden, se figur 12. Under 

sommaren är självdragssystemet mindre effektiv då uteluften kan vara varmaren än 

inneluften och den termiska stigkraften är ineffektiv. Fläkten hjälper då till att leda ut 

frånluften och det blir ett betydligt bättre luftflöde än vad det skulle ha varit med ett 

självdragssystem (Freidrich 2011). 

 

 

Figur 12. Principiell illustration om en styrd F-

system på ett våningshus (Svensk ventilation). 
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3.5.4 Mekanisk från och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX-system) 

 

Ett ventilationssystem med typen av FTX-system innebär att till och frånluften styrs helt 

utav fläktar, se figur 13. Den totala energiförbrukningen som går åt att värma upp en 

byggnad kan sänkas med ungefär 20-50% genom att installera in ett FTX-system (Dadoo 

2011). Energin (värmen) i frånluften återvinns genom en värmeväxlare som sedan 

används för att värma upp tilluften. För att detta system ska fungera väl är det viktigt att 

klimatskalet är lufttät samt i bra skick. Ungefär 60–80% av energin som används till att 

värma upp tilluften återvinns till skillnad med system utan värmeåtervinning (Freidrich 

2011 & Svensk Ventilation). 

 

Tilluftsventilerna placeras lämpligen i sovrum och vardagsrum och frånluftsventilerna 

placeras i badrum, kök och toalett. Alltså kommer tilluften in där människor vistas mest 

och FTX-systemet ser till att tilluften balanseras och är i ungefär samma temperaturnivå 

som inneluften (Svensk Ventilation).  

 

Undertryck viktig för behagligt innerklimat 

Undertryck skapas när det är ett lägre tryck i inomhusklimatet än i klimatet utanför huset. 

Med hjälp av undertryck kan den torra luften utifrån sugas in i byggnaden och risk för 

bildning av kondens bli mycket mindre. På ett FTX-system kan detta förenklas med att ha 

ett tilluftsflöde 10–15% mindre än frånluftsflödet. Däremot bör det tas hänsyn till att 

under den kalla årsperioden kan den fuktiga inomhusluften tryckas in i klimatskalet och 

skapa kondens, vilket då skulle medföra fuktskador för konstruktionen. Därför är det 

mycket viktigt att klimatskalet byggs tätt och har ett diffusionstät skikt (folie eller kakel) 

på insidan och vindtätt (diffusionsöppet) på utsidan av isoleringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Principiell illustration av från och 

tilluftsventilerat våningshus med värmeväxlare (Svensk 

ventilation). 
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3.5.5 Före 1970-talet 

 

I hus som är byggda före 1970-talet används oftast självdrag. Frånluftventilerna är då 

placerade i kök, badrum och toalett. Dessa ventiler är oftast högt upp i väggarna och 

brukar oftast kunna öppnas eller stängas. En anledning till varför äldre hus hade en bra 

luftomsättning var att luften sögs in till eldstaden (Freidrich 2011). 

 

3.5.6 1970-talet 

Husen började byggas mycket tätare med syfte på att spara energi. Däremot var det inga 

större förändringar på ventilationen, alltså hade många hus samma självdragssystem 

under första hälften av 1970-talet som i vissa fall inte var fullt funktionellt. 

Frånluftsystemet (F-system) började dominera under andra hälften av 70-talet och 

därmed började FTX-system och FT- system förekomma oftare i hus med fläktförstärkt 

självdrag, men mest i större lokaler, hotell, skolor och dylikt (Freidrich 2011). 

 

3.5.7 1980-talet till cirka 2000-talet 

 

System med fläkt och kanaler började bli mer vanliga i husen som byggdes mellan 1970-

talet och 2000-talet. Det vanligaste är ett mekaniskt frånluftsystem (F-system), dessutom 

finns det även mekanisk till- och frånluftsystem (FT-system). I de flesta fallen är det 

värmeåtervinnande system eftersom krav från SBN (Svensk byggnorm 1980) kräver att 

50 % av frånluftsenergin ska återvinnas med vissa undantag för hus kopplat till 

fjärrvärme. Alltså ska i många fall värme återvinnas, antingen genom att värma upp 

tappvarmvatten och vatten till uppvärmning (frånluftvärmepump) eller genom 

uppvärmning av tilluft (FTX-system) (Freidrich 2011). 

 

3.5.8 2000-talet och framåt 

FTX-system och frånluftsvärmepump som har värmeåtervinningsfunktion är de mest 

förekommande ventilationssystem i hus byggda under 2000-talet och framåt (Freidrich 

2011) 
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4 Objektbeskrivning 

All information i följande objektbeskrivningar om fuktproblem och åtgärder har tagits 

från rapporter utförda av Conservator AB på uppdrag av Vöfab. 

Varje objekt har en egen rapport med utredning och undersökning: 

 Bokelunds förskola: Thunborg, J (2015). 

 Högstorpsskolan Hus 07: Kembring, J. (2014). Gustafsson, E (2015). 

 Pilbäckskolan Hus 01: Gustafsson, E (2016). 

 

4.1 Objektbeskrivning Bokelunds förskola         

4.1.1 Allmänt 

Bokelunds förskola byggdes 1977 och är belägen några kilometer norr om Växjö 

centrum. Förskolan består av fem avdelningar som är uppdelade i åldersgrupperna 1–5 år. 

I figur 14 visas Bokelunds förskola.  

 

          
Figur 14. Bokelunds förskola 

Byggår: 1977 

Byggnadstyp: 1-planshus 

Verksamhet: Förskola                  

Grund: Platta på mark 

Fasad: Träpanel 

Yttertak: Takpannor  

Stomme: Trä och stålreglar 

 

4.1.2 Bakgrund och historik 

Personalen i Bokelunds förskola har under längre tid klagat på obehagliga lukter i 

byggnaden. 1991 vidtogs åtgärder som byte av golvkonstruktion och montering av 

undertryckventilerat golv i större delar av byggnaden. 2013 renoverades delvis 

innerväggarna i förskolans matsal. Norra fasaden av byggnaden är tilläggsisolerad. 

Den nya golvkonstruktionen blev ett uppstolpat golv som kunde undertrycksventileras. 

De rum man inte valde att byta golvkonstruktion på var för det mesta våtutrymmen och 

förråd. Där har dålig lukt uppkommit idag och under 2013/2014 byttes innerväggssyllen 
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mellan matsal och kök för att förebygga den dåliga lukten. Detta har enligt nyttjarna inte 

varit en tillräcklig åtgärd då den obehagliga lukten kvarstod.  

En undersökning i uppdrag av Vöfab gjordes av Conservator AB den 12 december 2014 

samt den 14 januari 2015. En rapport av undersökningen med åtgärdsrådgivning gjordes 

den 3 februari 2015. 

 

4.1.3 Fuktskador och åtgärder 

I detta objekt har fuktmätningar och luktanalyser utförts av Conservator AB för att 

undersöka konstruktionens tillstånd. Luktanalyserna som utfördes redovisas i bilga 13 

och 12.  

 

4.1.3.1 Grund 

Grunden är uppbyggd enligt figur 15. Golven renoverades 1991 till konstruktioner med 

möjlighet till undertrycksventilering. Dessa golv kallas för Nivell-golv och består av 

uppstolpat golv på plastkilar som kan undertryckventileras.  

 

                                  
        Figur 14. uppbyggnad av platta på mark med överliggande isolering i anslutning till yttervägg (1977), Bilaga 6 

Undertrycksventilation är inte installerad i alla golven på Bokelunds förskola. 

Conservator AB har kartlagt i figur 16 vilka golv som har en undertrycksventilation och 

vilka som inte har en sådan.  

I figur 16 syns det att tre utav rummen med undertrycksventilation inte har en fungerande 

undertrycksventilation när dörren till dessa rum är stängd. Varför 

undertrycksventilationen inte fungerar när dörren är stängd är för att möjligheter till 

överluftning eller tilluft försvinner. Då blir undertrycket från den allmänna ventilationen 

högre än den i golvet. Detta gör att det bildas baksug och luften från golvet sugs upp till 

rumsluften. 

I tre lokaler utan undertrycksventilation har Conservator AB upptäckt svaga mikrobiella 

lukter. Lokaler utan undertrycksventilation hade golv med överliggande isolering som 

nedifrån bestod av betong, cellplast och tre lager spånskivor. Conservator AB gjorde 

håltagningar i rum 116 som är ett rum för lek med vatten. Den relativa fuktigheten på 

betongen var 80% och betongens fuktighet hade smittat golvkonstruktionen. 

Luktproverna som hade tagits på golvkonstruktionen visade att det fanns mikrobiella 

lukter på alla spånskivorna och framförallt i spånskivan längst ner (Thunborg 2015). 
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Tidigare renoveringar har inte gjorts på lokaler utan undertrycksventilation och det är inte 

många utav dessa lokaler som har mikrobiella lukter. Lokaler utan undertrycksventilation 

i Bokelunds förskola är för det mesta förråd eller våtrum.  Våtrum eller förråd har 

vanligtvis tätare golvkonstruktioner och därför har inte de renoverats tidigare. 

Conservator AB konstaterar att dessa golvkonstruktioner inte är lukt-täta och kommer 

troligtvis utge mikrobiella lukter i framtiden. Detta har redan skett i vattenleken eftersom 

de inte används ofta. 

 

 
Figur 15. Planskiss på olika typer utav golv samt de fuktskadade golven, markplan, Bokelunds förskola, (Thunborg 

2015) 

Följande åtgärder på golvkonstruktioner utan samt med undertrycksventilation 

rekommenderas inför renoveringen av Thunborg (2015, 19) från Conservator AB: 

 

 Ventilation i alla rum måste gås igenom. I de rum som saknar 

tilluft måste det antingen monteras överluftningsmöjligheter eller 

kompletteras med tilluft. Detta gäller även om ventilationen är 

anpassad till rummets användningsområde.  

 Det är viktigt att det uppförs rutin för rensning av sugpunkternas 

filter så att de inte sätts igen.  

 De rum där det konstaterats lukter både i golvet och rumsluften är 

i behov av åtgärder för att säkerställa ett bra klimat för nyttjarna. 

Befintligt golv rivs ut och ersätts med en ny konstruktion som kan 

undertryckventileras. 

 I övriga rum är det antagligen bara en tidsfråga innan även dessa 

rum kommer att få lukter i rumsluften på grund av skador och 

lukter i golvkonstruktionen. Här rekommenderas att en 

åtgärdsplan tas fram som även tar hänsyn till åldern och slitaget på 

tätskiktet i dessa utrymmen. I förlängningen bör alla utrymmen 

med en uppreglad/flytande golvkonstruktion åtgärdas. 



  

 

23 

Botic & Movahed 
 

o  I första hand bör utrymmena i flyglarna åtgärdas då problemen 

bedöms som störst där. 

o Då det inte upplevs några problem i kapprummen i mittdelen 

är bedömningen att avvakta med att åtgärda dessa utrymmen. 

 När rummen är åtgärdade rekommenderas att de kopplas ihop med 

den befintliga undertrycksventilationen så att byggnaden bara har 

ett undertrycksventilationssystem och inte olika.  

 

4.1.3.2 Yttervägg 

Ytterväggen är uppbyggd enligt figur 17. Syllen i ytterväggen är impregnerad och under 

den finns det en tunn mineralullsisolering som inte täcker hela träsyllens nedre yta. 

Mineralullen är dessutom inte diffusionstät och fukt kan ta sig igenom. 

 

                                           
                        Figur 16. Illustration av yttervägg i anslutning till grund (1977), (Thunborg 2015) 

I Conservator AB:s utredning konstaterades att fasaden på Bokelunds förskola hade 

problem med rötskador i ett fler tal ställen. Rötskadorna kunde synas framförallt vid 

genomföringar.  

Conservator AB utförde en närmare utredning på en av fasadernas rötskador.  Mätningen 

kallades för PP1 (provpunkt 1) och har kartlagts i figur 16. Mätningen var på utsidan av 

syllens underkant och hade en fuktkvot på 20% (Thunborg, 2015). 

Det utfördes även mätningar på insidan av ytterväggens syll som också är kartlagda i 

figur 16. Mätningar på insidan av ytterväggens syll består av PP2, PP4, PP11, och PP20 

som är kartlagda i figur 16. Dessa mätningar hade fuktkvots värden mellan 10–15% och 

de resterande mätningarna redovisas på Conservator AB:s ”Fuktanalys av material” i 

bilaga 8. Luktprover visar även att den impregnerade träsyllen ger mikrobiella och 

kemiska lukter ifrån sig (Thunborg, 2015). 

Anledningen till rötskador i fasaden orsakades framförallt av nederkanten på fasaden. 

Fasadens nederkant avslutades nästan i samma nivå som marken vilket ledde till att 

träpanelsfasaden fick en hög fuktbelastning. Trä har även förmågan till att suga åt sig fukt 

kapillärt och det vill säga att fukt från löv eller grus som samlades intill fasaden belastade 

träpanelen med fukt och orsakade röta. 

Åtgärderna i form av tilläggsisolering är framtagna av Thunborg (2015, 18) på 

Conservator AB och radas upp i punkterna nedan: 
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 Vid tilläggsisolering måste den befintliga syllen bytas ut mot en 

ny och därefter monteras fuktsäkert. 

 I samband med tilläggsisoleringen rekommenderas att fasaden och 

vinpappen tas bort. 

 Det är viktigt att konstruktionen blir lufttäta för att ventilationen 

inte ska kunna dra in luft från ytterväggen. 

 Där det finns omfattande skador i fasaden i form av rötskador vid 

marknivå, och genomföringar måste ytterligare kontroller vidtas i 

samband med tilläggsisoleringen. 

 Marknivån är bitvis hög mot sockel och fasad. Vid en 

tilläggsisolering vore det bra att skydda sockeln med en 

underliggande isolering, t ex l-element. Elementet skulle då dra 

högre upp än nuvarande sockel. Detta skulle ge både en isolerande 

funktion samt hindra fuktinvandring mot sockel och fasad. 

 Viktigt att nya genomföringar i fasaden monteras vattentäta. 

 En fuktsakkunnig person rekommenderas vid projekteringen av 

tilläggsisolering. Dels för att belysa kritiska moment samt att även 

väga in de brister som tagits upp i denna rapport.  

 
4.1.3.3 Innervägg  

Uppbyggnaden av innerväggarna i Bokelunds förskola skiljer sig åt. Syllarna i 

innerväggskonstruktionerna består av impregnerad träsyll och stålsyll. Vilka väggar som 

har en träsyll eller stålsyll har kartlagts av Conservator AB i figur 16. 

 

Tidigare renoveringar på innerväggarna i Bokelunds förskola har skett under 2013/2014. 

Målet med renoveringen var att få bort den mikrobiella lukten i Matsalen och 

rörelserummen som visas upp i figur 16. I renoveringen byttes syllarna för att försöka 

åtgärda luktproblemen. Enligt personalen i förskolan kvarstod luktproblemen och efter 

undersökningar samt utredningar av konsultföretaget Conservator AB visade sig att 

luktproblemen orsakades av läckage i vinden. 

Enligt Conservator AB:s undersökningar kommer den undertrycksventilationen som är 

installerad i golvkonstruktionerna även inkludera de eventuellt kommande luktproblemen 

från innerväggarna. Conservator AB har inte påträffat några problem i innerväggarna som 

skulle ge anledning till luktproblem. Därför gjordes inga vidare åtgärder på 

innerväggskonstruktionerna i Bokelunds förskola. 
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4.1.3.4 Tak  

Vinden på Bokelunds förskola hade en uteluftsventilerad takfot som drar sig runt 

byggnaden. Yttertaket utifrån och in är uppbyggd enligt figur 18 och består utav 

takpannor, bärläkt, masonitboard och takstol. Bjälklaget över skolans lokaler består utav 

40–30 mm isolering, ångspärr, glespanel, gips och eller undertak. 
 

 
                         Figur 17. Uppbyggnad av tak/vind i anslutning till yttervägg med fasad av träpanel (1977), Bilaga 5 

Conservator AB gjorde utredningar i vinden med hjälp av termografering, 

fuktkvotsmätningar och luktprover. Det upptäcktes läckage i yttertaket samt 

vindsbjälklaget vilket är kartlagd i figur 19. Läckagen hade uppkommit vid 

genomföringar, ränndalar samt mellan takstolarna där masoniten hade en hög fuktkvot på 

30 %. Mätningar på takstolarna visade en fuktkvot mellan 16–20% som går att titta 

närmare på i bilaga 8. I en del av ytterväggarna som går upp från bottenplan till vinden 

finns det asfaboards där en fuktkvot på 30 % konstaterades av Conservator AB. I 

samband med fuktkvotsmätningar och termografering kunde mikrobiella lukter i vinden 

fastställas efter utförda luktprover, alla dessa mätningar är redovisade i bilaga 8 

(Thunborg, 2015). 

Anledningen till läckagen i yttertaket var att det saknades takpapp i takkonstruktionen. 

Takpappet skulle kunna hindra vatten från betongpannorna vandra igenom till masoniten. 

I vindsbjälklaget fanns det ångspärr i konstruktionen, men ångspärret hade inte dragits 

hela vägen mellan vindsbjälklaget och ytterväggarna. Conservator AB konstaterade med 

hjälp av termografering att de största vindsläckagen var i matsalen och rörelserummen.  

Den mikrobiella lukten påverkades av vilken tiden under dygnet. Detta berodde på 

tryckförhållanden mellan golvventilationen, den allmänna ventilationen samt om dörrar 

till lokaler var öppna eller stängda. Tryckförhållanden mellan allmänna ventilationen och 

undertrycksventilationen förklaras i kapitel 3.1.3.1 på Bokelunds förskola.  
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                    Figur 18. Planskiss där tackläckagen lokaliseras, Bokelunds förskola (J, Thunborg, 2015) 

 

Thunborg (2015, 18–19) Conservator AB föreslog att följande åtgärder skulle vidtas vid 

renovering av tak och vind på Bokelunds förskola:  

 

 Taket måste läggas om i sin helhet. Med tanke på de omfattande 

takläckagen bör själva takkonstruktionen förbättras (om möjligt 

råspånt med takpapp). Detta inkluderar även detaljer runt 

genomföringar, ränndalar m.m. vilket bör förbättras. 

 Skador i typ av röta samt mikrobiella på vinden måste tas bort. I 

vilken omfattning detta måste göras beror även på vilka andra 

åtgärder som utförs för att ta bort luktproblemet i lokalerna. 

 Luktsmittat material måste tas bort på vinden, en viss del tas bort i 

samband med takomläggning. Det är oklart i vilken omfattning 

detta går att göra. 

 Ångspärren mellan lokalerna och vinden ses över och tätas. Detta 

kan vara svårt att utföra det med punktinsatser samtidigt som 

heltäckande åtgärd är mycket omfattande. Det går dock relativt 

enkelt att kontrollera genom täthetsprovning och läcksökning. 

 Balansen av ventilationen i lokalerna måste kontrolleras. Minska 

differensen mellan tilluften och frånluften i byggnaden. I 

frånluften måste även golvventilationen räknas in. 

 Eventuellt är det möjligt, att i samband med takomläggningen 

bygga om takfoten så att den blir tät. Om detta lyckas går det att 

montera en mekanisk ventilation på vinden som åstadkommer ett 

undertryck i förhållanden till lokalerna. Denna åtgärd innebär en 

viss risk att fuktig luft från lokalerna kommer upp på vinden och 

eventuellt skapar fuktproblem där. Därför är det viktigt att få en 

helhetsöversyn av åtgärderna.  
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4.1.3.5 Ventilation 

Bokelunds förskola använder sig utav FTX-system och har undertrycksventilation i en 

del utav golven som är redovisat i figur 16.  

 

Tryckförhållanden mellan den allmänna ventilationen och undertrycksventilationen är 

inte balanserade. I justering av till och från luften i den allmänna ventilationen måste 

även undertrycksventilationen räknas med. Om inte rätt justering sker blir det ojämna 

tryckförhållanden i lokalerna på Bokelunds förskola. 

Användningssyftet har inte beaktats efter renovering vilket har orsakat fuktproblem i till 

exempel förråd som gjorts om till vattenlek. Vattenlek behöver en högre luftomsättning 

då luften har en hög relativ fuktighet och kan skada byggnaden. 

Överluftningen slutar att vara funktionell i lokalen när lokalens dörr hålls stängd. Det 

påverkar även undertrycksventilationen som behöver överluft eller tilluft för att vara 

effektiv i byggnaden.  

Åtgärder som rekommenderades av Conservatur AB inför renoveringen innefattar 

fullständig omprojektering och omjustering av den allmänna ventilationen. Den allmänna 

ventilationen ska anpassas till nuvarande användning och problem. Det är viktigt att 

beakta alla de punkter som tagits upp i denna objektbeskrivning för att helheten ska bli 

bra. 
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4.2 Objektbeskrivning Högstorpsskolan Hus 07  
4.2.1 Allmänt 

Högstorpsskolan är belägen i östra utkanten av Växjö. Idag har skolan 370 elever som är 

uppdelade i 18 skolklasser, från förskoleklasser till årskurs sex. Högstorpsskolan har en 

egen matsal med kök, idrottshall och en simhall. I detta objektet beskrivs hus 07 som 

syns i figur 20. 

 

 
Figur 19. Högstorpsskolan 

I figur 21 ser man hur området på Högstorpsskolan ser ut och det aktuella objektet för 

denna objektbeskrivning är hus 07. 

 

                                 
                                      Figur 21.  Orienteringsplan på Högstorpsskolan, hus 07 är streckmarkerat 

Byggår: 1970-talet 

Byggnadstyp: 1-planshus 

Verksamhet: Skola  

Grund: Platta på mark 

Fasad: Tegel 

Yttertak: Betongpannor 

Stomme: Träregelkonstruktion  
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4.2.2 Bakgrund och historik 

Området Högstorp expanderade under 1960-talet och därav valde man att skolan skulle 

byggas till ytligare under 1970-talet.  

Nyttjarna på Högstorpsskolan har upplevt obehagliga lukter som stör skolverksamhet. På 

uppdrag av Vöfab gjorde Conservator AB en undersökning på Hus 07 i Högstorpsskolan 

den 1 och 14 januari 2014. En dokumentation av åtgärder som vidtagits gjordes den 2 

april 2015. 

 
4.2.3 Fuktskador och åtgärder 

Undersökningen utav eventuella fuktskador har utförts av Conservator AB genom 

fältmätningar och luktanalyser via håltagningar i konstruktionerna. I Bilaga 7 och figur 

24 visas var alla provtagningar i hus 07 är gjorda. I Bilaga 9 visas en mätanalys på 

mätningarna i dem olika provpunkterna. 

 

4.2.3.1 Grund 

Grunden i hus 07 består av tre olika varianter av platta på mark. Det vanligaste golvet 

består av betongplatta, golvreglar med mellanliggande mineralullisolering, spånskivor 

och ytskikt. Golvreglarna vilar på klossar som ligger direkt på betongplattan utan något 

fuktskydd, se figur 23. Den andra varianten är en så kallad sandwichkonstruktion som 

består av en undre platta, isolering och övre betong med ytskikt, se figur 22.  I ett av 

rummen består golvet av Nivell-golv. Det är en likadan konstruktion som den 

förstnämnda golvkonstruktionen förutom att golvreglarna står på plastskilar vilket medför 

att det finns en luft spalt mellan isoleringen och betongplattan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dem olika proverna som gjordes i golvkonstruktionerna tyder på att det finns mikrobiella 

och kemiska lukter som främst kommer från träklossen som ligger på betongen. På 

betongplattan låg det mycket byggskräp. I rum 7121 där golvkonstruktion består utav 

Nivell-golv upptäcktes inga mikrobiella lukter eller att fuktkvoten var förhöjd (Kembring 

2014).  

 

Figur 20. Sandwichkonstruktion (Kembring 2014). Figur 21. Vanligaste golvkonstruktionen 

i Högstorpsskolan (Kembring 2014). 
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Figur 22. Planskiss över hus 07 som visar provpunkterna (Kembring 2014). 

 

Åtgärderna som vidtagits på golvet enligt rapporten från Gustafsson (2015, 3) 

Conservator AB: 

 

 Uppreglade golv rivs ut i sin helhet. Betongplattan rengörs mycket 

noggrant. 

 Golven ersätts med en fuktsäker golvkonstruktion, Nivell-golv, 

som undertryckventileras.  
 

4.2.3.2 Yttervägg 

Ytterväggen i hus 07 består av dubbla gipsskivor, 45 mm regelverk med 

mineralullsisolering, plastfolie, 120 mm regelverk med mineralullsisolering, utvändig 

gipsskiva, luftspalt och tegelmur, se figur 25. Mellan betongplattan och den 

tryckimpregnerade syllen ligger en remsa mineralullsisolering. Denna minarullsisolering 

saknar fuktskydd mot betongen. Den innersta träregel ligger däremot på en plastfolie.  

 

 

Figur 23. Yttervägg och platta på mark i hus 07 (Kembring 2014) 
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Det har gjorts prover på tre ytterväggar i hus 07. Proverna från PP 2, 3 och 10 visade att 

syllen och den inre regeln gav ifrån sig mikrobiella och kemiska lukter. Brukstuggor från 

tegelfasaden upptäcktes, se figur 26. Brukstuggorna låg emot den utvändiga gipsskivan 

vilket har lett till att fukten som kommit in i luftspalten inte har förts bort utan har fastnat 

i gipsskivan. 

Gipsskivan har mikrobiella lukter. Luktanalysen i Provpunkt 3 av syllen och regeln 

känner man av en svag lukt av tryckimpregnerat trä då syllarna saknar fuktskydd mot 

betongen. En kontroll runt byggnaden visade att vissa fönsterbleck lutar inåt, vilket gör 

att karmen drabbas av fuktbelastningar. 

 

                                                 
                                Figur 24. Illustration av brukstuggor i luftspalten (Olsson-Jonsson 2017). 

Åtgärderna som vidtagits för ytterväggarna enligt rapporten från Gustafsson på (2015, 3–

4) Conservator AB i hus 07 är: 

 

 Ytterväggarna kapas ca upp till ca 0,6 m. Isolering byts ut lika högt 

upp som väggen kapas. Där det inte är fönster kapas de stående 

reglarna ca 15 cm högra upp än gipsskivan. Syllen byts ut mot en ny 

som fuktskyddas mot sockeln med syllisolering. 

 Ytterst monteras en vindduk, som tätas mot gipsskivan med tejp 

avsedd för ändamålet. 

 Ny isolering och ångspärr monteras. 

 Det är mycket viktigt med både den yttre och den inre lufttätheten, att 

det blir riktigt utfört. Speciellt runt och mot fönsteranslutningar. 

 Installationsutrymme och nya väggskivor monteras. 

 När det gäller väggarna utförs åtgärder även där det är uppgjutna golv.  
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4.2.3.3  Innervägg 

De flesta innerväggarna i hus 07 står på en uppgjuten klack. Syllarna i innerväggarna 

består av stål eller trä. Samtliga träsyllar har inget fuktskydd mot betongen. 

 

Proverna som gjorts i innerväggar med stålsyll har inte visat på några konstiga lukter. 

Provpunkt 11 gjordes på en innervägg med träsyll. Proverna på träsyllen visar en fuktkvot 

på 14 % och starka mikrobiella lukter. De andra materialen i innerväggarna anses inte 

vara skadade eller smittade från lukterna.  

 

Åtgärderna som vidtagits för innerväggarna enligt rapporten från Gustafsson på (2015, 3) 

Conservator AB i hus 07 är: 

 

 Innerväggarna kapas ca 20 cm upp och innerväggssyllarna av trä 

byts ut mot nya av obehandlat virke, vilket fuktskyddas mot 

betongplattan/socklar med syllisolering.  

 Nya väggskivor monteras. 

 Det är viktigt att väggarnas nederdel blir lufttäta mot 

golvkonstruktionen, så inte luft från väggarna kan motverka 

golvventilationen.  

 Väggar runt och i uppgjutna enheter åtgärdas också. 

 

4.2.3.4  Tak 

Taket på hus 07 är ett sadeltak. Vindsbjälklaget består utav limträbalkar med 220 

mineralull. Glespanel och dubbla gipsskivor i underkant av bjälklagsbalkarna. Yttertaket 

är uppstolpat på limträbalkarna med plats för rör och ventilationstrummor. På den 

uppstolpade ramen finns det 19 mm råspånt, underlagspapp, tegelläkt och 

betongtakpannor.  

 

Vid öppning av vinden kändes mikrobiella lukter. Prover eller undersökningar gjordes 

inte på taket då det inte gick beträda taket vid undersökningstillfället. 

 

Enligt Conservator AB:s rapport skulle inga åtgärder vidtas på takkonstruktionen. Men en 

undersökning på taket bör göras (Kembring 2014). 

 

4.2.3.5 Ventilation 

Hus 07 är ventilerat med FTX system (Till- och frånlufts aggregat med 

värmeåtervinning). 

Byggnadens värme styrs med fjärrvärme via radiatorer i ett vattenburet värmesystem. 

 

Inga kontroller gjorde på ventilationen eftersom byggnaden upplevdes som välventilerad. 
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4.3 Objektbeskrivning Pilbäckskolan 

4.3.1 Allmänt  

Pilbäckskolan ligger några kilometer norr om Växjö centrum. Skolan har låg- och 

medelstadiet vilket innefattar förskola till årskurs 6. I skolan finns det ungefär 400 elever 

idag. Pilbäckskolan har ett eget bibliotek, matsal med kök och idrottshall. I detta objektet 

beskrivs hus 01 i Pilbäckskolan som kan ses i figur 27. 

 

 
Figur 27. Bild på Pilbäckskolan. 

I Figur 28 ser man hur området på Pilbäckskolan ser ut och det aktuella objektet är hus 01 

i detta renoveringsarbete.  

 

                                                 

                                                   Figur 28. Orienteringsplan på Pilbäckskolan (Gustafsson, 2016) 

 

Byggår: 1972 

Byggnadstyp: 1-planshus med källare 

Verksamhet: Skola 

Grund: Källargrund samt platta på mark 

Fasad: Tegelfasad och träpanel 

Yttertak: Platt tak  

Stomme: Träreglar 
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4.3.2 Bakgrund och historik 

1972 byggdes Pilbäckskolan enligt dåvarande byggteknik. Byggnaden har platta tak och 

inbyggda stuprör. I väggarna finns det impregnerade och ingjutna syllar som idag anses 

vara riskkonstruktioner. Fuktskador och elak lukt i byggnaderna började uppmärksammas 

i början av 2000-talet och då beslutades det att en renovering av hus 01 skulle ske. 

Renoveringen av hus 01 skulle innefatta stommen, väggar, fönster byte, VVS samt 

tilläggsisolering. Det skedde även renoveringar av VVS i hus 02.  

Under perioden 2010–2013 var det mer fokus på hus 02 och olika åtgärder och 

utredningar gjordes pga. mikrobiella fuktlukter. Under- och övertrycket i ventilationen 

justerades och tätning av läckage i takluckor reparerades till. Konsulter som var kunniga i 

detta område togs in för att undersöka och utreda vad som är fuktskadat och var de 

obehagliga lukterna kommer ifrån. Detta resulterade i att yttertaket avluftades och 

friskluftshål togs upp i väggarna.  

Den 25 november 2015 påbörjade Conservator AB en utredning på hus 01 som delades 

upp i fyra olika delar som visas i figur 29.  

 

                                            
                                                           Figur 25. Översiktsplan på hus 01(Gustafsson 2016) 
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4.3.3 Fuktskador och åtgärder 

 
4.3.3.1 Grund 

Grunden i pilbäckskolan är uppbyggt enligt figur 30. 

 

 
Figur 26. Uppbyggnad av grund i anslutning till yttervägg (Vöfab Pilbäckskolan Bilaga 3) 

Åtgärderna som vidtagits i golvet enligt rapporten från Gustafsson (2016, 9) på 

Conservator AB i del A, B och D är:  

 

 Alla limmade golvbeläggningar rivs ut och betongplattan slipas 

helt ren från matt- och limrester. 

 Rum 12 010 görs tillgängligt via ett provisoriskt hål i mellanvägg, 

för att åtgärderna ska kunna utföras även där 

 En undertrycksventilerad hårdplastmatta ska monteras enligt 

leverantörens anvisningar. 

 Golvskivor monteras. Observera att golvskivor inte får ersättas 

med flytspackling. 

 Golvbeläggningar med kontrollerade egen-emissioner monteras. 

Protokoll från provning avseende egen-emissioner ska kunna 

uppvisas. 

 Nya golvsocklar monteras. 

 Extern kontroll av undertecknad ska utföras när hårdplastmattan 

monteras och tätas, för fortsatt montage av golvskivor och tätskikt.  
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4.3.3.2 Yttervägg 

Ytterväggarna i Pilbäckskolan är uppbyggda enligt figur 31. Fasaden på ytterväggarna 

består av träpanel respektive tegel. Syllen i ytterväggarna är impregnerad syll. 

 

 

 

Åtgärderna som vidtagits för ytterväggarna med tegelfasad enligt rapporten från 

Gustafsson (2016, 5–6) på Conservator AB i del A och B är: 

 

 På ytterväggar med tegelfasad friläggs regelstommen i sin helhet. 

Asfaboarden tas bort. Hur mycket regelverk som måste rivas 

bestäms av möjligheterna att ta bort asfaboarden och möjliggöra 

åter montage, enligt principdetalj i figur 32, samt beroende på hur 

skadat regelverket är. Enklast att utföra montaget är när hela det 

stående regelverket tas bort upp till hammarbandet som lämnas 

kvar. 

 Syllarna rivs ut. Nedgjutna syllar bilas eller sågas bort. Noggrann 

rengöring av frilagda betongytor görs. Uppgjutning där syllen 

legat, utförs upp till överkant betongplatta. 

 Ny syll av oimpregnerat virke monteras på en heltäckande 

syllisolering. 

 Återställande görs med vindduk som tejpas mot hammarbandet 

och i skarvar. Vinduken viks in under de nya syllarna. Extern 

kontroll ska göras av undertecknad när duken är monterad.  

 En hård minerullsboard, som är helt oorganisk monteras mot 

vindduken. 

 Nytt regelverk monteras. Vid eventuell kapning av stående reglar 

skarvas regelverket. 

 Regelverket förankras på nytt i tegelväggen med plåtvinklar. 

 Ny mineralullsisolering monteras. 

 Ny ångspärr i form av en åldersbeständig plastfolie monteras och 

tejpas i skarvar och mot anslutande väggar och tak. Nertill viks 

plastfolien ut och bottenregeln till installationsutrymmet enligt 

nästa punkt. 

Figur 27. Uppbyggnad av yttervägg i anslutning till grund (Vöfab, Pilbäckskolan Bilaga 3) 
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 En installations utrymme monteras, vilket isoleras med 

mineralullisolering. 

 Väggskivor monteras enligt beställarens önskemål 

 

Åtgärderna som vidtagits för ytterväggarna med tegelfasad enligt rapporten från 

Gustafsson (2016, 7–8) på Conservator AB i del A och B är: 

 

 Smygar runt fönster demonteras. 

 Ytterväggar med träpanel friläggs inifrån sett upptill undertaket. 

Gäller del A (västra delen). 

 Ytterväggarna friläggs inifrån sett upp till underkant fönsternivå. 

Besiktning görs innan omfattning på åtgärderna bestäms. Gäller 

del B (östra delen) 

 Stående reglar mellan fönster kapas så de slutar under översta 

karmskruven. Karmskruvarna under sågsnittet lossas. Reglarna 

åtgärdas mellan två fönster åt gången, vilket innebär att 

karmskruvarna endast lossas på en sida av varje fönster på 

moment. Är det enklare att ta bort reglarna hela vägen görs det. 

 Regelverk under fönster tas bort. 

 Syllarna rivs ut. Nedgjutna syllar bilas eller sågas bort. Noggrann 

rengöring av frilagda betongytor görs. Uppgjutning där syllen 

leget, utförs upp till överkant betongplatta. 

 Ny syll av oimpregnerat virke monteras på en heltäckande 

syllisolering. 

Figur 28. Principdetalj på renoverad yttervägg med tegelfasad (Gustafsson 2016) 
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 Återmontering av det övriga regelverket görs. 

 Utifrån sett demonteras all panel, klimatskivor, asfaboard och 

isolering. 

 Vindduk monteras enligt principdetalj i figur 33. Duken viks in 

runt regelverk som omsluter fönster och tejpas mot regelverk. 

 Ett kontinuerligt fästbläck monters under fönster. 

 Sekundär tätning monteras enligt detaljen. Svälldrev monteras runt 

om i hela fönstret. 

 Klimatskivor, spikläkt och ny panel monteras. 

 Fönsterbläck monteras. 

 Ny mineralullisolering monteras inifrån sett. 

 Ny ångspärr i form av en åldersbeständig plastfolie monteras och 

tejpas i skarvar och mot anslutande väggar, golv och tak. Runt 

fönster tejpas folien mot fönsterkarmar efter det att drevning 

utförts.  

 Väggskivor enligt beställaren monteras. 

 
Figur 29. Principdetalj på renoverad yttervägg med träpanel i anslutning till fönsterkam (Gustafsson 2016) 

Åtgärderna som vidtagits för ytterväggarna med träpanel enligt rapporten från Gustafsson 

(2016, 9) på Conservator AB i del C är: 

 

 Smygar runt fönster demonteras. 

 Ytterväggarna friläggs inifrån sett upp till underkant fönsternivå. 

Besiktning görs innan omfattning på åtgärderna bestäms. 
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Åtgärderna som vidtagits för ytterväggarna enligt rapporten från Gustafsson (2016, 9) på 

Conservator AB i del D är: 

 

 Väggskivor demonteras. Impregnerat material, reglar och 

asfaboard tas bort i sin helhet. En besiktning av väggens 

anslutning mot betongplattan görs. 

 Eventuellt nedgjutet material tas bort och uppgjutning görs till 

överkant betongplatta. 

 Väggen återställs med nya reglar som fuktskyddas mot 

betongplattan. 

 Lufttätheten mot övrig byggnad är viktig. En vindduk monteras 

och tätas med tejp mot tak och anslutande väggar. 

 
4.3.3.3 Innervägg 

Innerväggen är uppbyggd enligt figur 34 och syllen i innerväggen är impregnerad samt 

ingjuten i betong. 

 

 
Figur 30. uppbyggnad av innervägg i anslutning till grund (Vöfab Pilbäckskolan) 

Åtgärderna som vidtagits för innerväggar enligt rapporten från Gustafsson (2016, 8) på 

Conservator AB i del A och B är: 

 

 Innerväggar kapas helt ca 0,2 m upp från golv. För vilka väggar 

det gäller se planritning i figur 35. En del väggar har plåtsyll som 

inte behöver bytas, utan endast väggskivor som blivit luktsmittade 

byts ut. 

 Innerväggar kapas helt ca 0,2 m från golv. En del väggar har 

plåtsyll som inte behöver bytas, utan endast väggskivor som blivit 

luktsmittade byts ut. För del B (östra delen) bedöms omfattningen 

efter det att golvsocklar demonterats. 

 Syllarna rivs ut. Nedgjutna syllar bilas eller sågas bort. Noggrann 

rengöring av frilagda betongytor görs. Uppgjutning där syllen 

leget, utförs upp till överkant betongplatta. 

 Nya syllar monteras med heltäckande fuktskydd mot 

betongplattan. Icke bärande väggar ställs med fördel ovanpå det 

ventilerade golvet.  
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4.3.3.4 Tak 

Det flacka taket på pilbäckskolan är uppbyggd enligt figur 36. 

 

 
Figur 32. uppbyggnad av tak i Pilbäckskolan i anslutning till yttervägg samt innervägg (Bilaga 4 Pilbäckskolan) 

Åtgärderna som vidtagits för det flacka taket enligt rapporten från Gustafsson (2016, 9) 

på Conservator AB i del A, B och C är: 

 

 Frilagt undertak kontrolleras ytligare med avseende på 

ångspärrens täthet. Där det brister utfös tätningsåtgärder med 

komplettering av ny plastfolie som tätas mot omkringliggande 

ytor. Genomföringar tätas med tejp eller fogmassa. 

Tätningsarbetena besiktigas av undertecknad. 

 

 

Figur 31. Planskiss Pilbäckskolan del A och B, grönmarkerade innerväggar ska 

behållas och rödmarkerade innerväggar ska kapas i underkant (Gustavsson 

2016)  
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5 Analys 
 

5.1 Grund 

Utifrån objektbeskrivningarna går det att konstatera att alla tre objekten har haft 

fuktproblem i golvkonstruktionen. Detta har troligtvis orsakats av markfukten som 

vandrat upp genom betongen till de överliggande materialen som saknar fuktskydd. 

Enligt Nevander & Elmarsson (1994) är detta ett vanligt problem på byggnader byggda 

under 1965-1985. 

I Högstorpsskolan har allt material som legat direkt på betongplattan utan fuktskydd 

blivit fuktskada och gett ifrån sig mikrobiella lukter. I Bokelunds förskola har 

spånskivorna som ligger närmst betongen också utgett mikrobiella lukter. Detta gäller de 

golvkonstruktioner i Bokelunds förskola som inte har renoverats tidigare.  

De åtgärder som vidtogs i Högstorpsskolan, Bokelunds förskola och Pilbäckskolan 

innefattar utbyte av golvkonstruktionen till en golvkonstruktion som konstrueras 

fuktsäkert och har möjlighet till undertrycksventilering.  

 

5.2 Ytterväggar 

I alla tre objekten har träsyllen i ytterväggen hamnat i fokus då den var tryckimpregnerad 

och inte hade tillräcklig med fuktskydd. Den kapillära insugningen från marken har 

orsakat en hög fuktkvot i betongen som saknat fuktskydd mot syllen. Då syllen var 

impregnerad utgav den kemiska/mikrobiella lukter ifrån sig som påverkade eleverna och 

personalen i skolorna. Användningen av impregnerade syllar var vanligt under 1970-talet 

då den impregnerade syllen troddes ge fullt skydd mot fukt (Björk, Mattsson, 

Johannesson 2003 & Berg 2009). 

Ett annat problem i ytterväggarna var fukten från regnvattnet som trängde sig igenom 

fasaden och dess underkant. I Bokelunds förskola har huvudproblemet till detta varit att 

fasaden legat för nära marken. Fasaden som bestod av träpanel kunde suga in vatten 

kapillärt och bli fuktig. Fukten i fasaden har sedan vandrat in till 

ytterväggskonstruktionen som saknade ett funktionellt fuktskydd. Därmed har syllen som 

hade bristande fuktskydd fått fuktskador och utgett mikrobiella lukter eftersom den var 

impregnerad. 

I Högstorpsskolan har luftspalten mellan tegelväggen och gipsskivan varit ineffektiv då 

brukstuggor inte beaktades vid uppbyggnad av tegelfasaden. Fasadens luftspalter har 

blivit blockerade samt att brukstuggorna orsakade en möjlighet till fuktvandring. 

Brukstuggorna var i kontakt med den utvändiga gipsskivan.  

Som åtgärd i alla objekten har samtliga impregnerade träsyllar i ytterväggarna bytt ut mot 

nya träsyllar. Den nya träsyllen består av obehandlat virke som monterats fuktsäkert i 

ytterväggen.  

På Bokelunds förskola skulle ytterligare kontroller vidtas på fasaden, kontrollerna skulle 

göras på de delar där det har uppkommit fuktskador. Dessa kontroller skulle ske i 

samband med tilläggsisoleringen. Inga ytterligare kontroller/åtgärder ska göras på 

tegelfasaden i Högstorpsskolan trots att det måste finnas något som hindrar 

vatteninträngningen i ytterväggen enligt Sandin (2010). 
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5.3 Innervägg 

När det gäller innerväggarna har samtliga skolor haft problem med innerväggssyllar av 

trä. Både i Högstorpsskolan och Bokelunds förskola har träsyllarna utgett mikrobiella 

lukter. I Bokelunds förskola valdes det att byta ut syllarna på de 

innerväggskonstruktioner som nyttjarna av skolan upplevde mest lukter ifrån. Trots 

utbyte av syllar på dessa innerväggar hade den mikrobiella lukten inte försvunnit. Efter 

undersökningar konstaterades att lukterna kom från den mikrobiellt skadade vinden.  

På Bokelunds förskola ska undertrycksventilationen i golvkonstruktionen ta bort 

eventuella mikrobiella lukter som kan uppkomma från innerväggen. På grund av 

undertrycksventilationen ansågs det inte att vara nödvändigt att göra några åtgärder på 

innerväggarna.  

Åtgärderna på innerväggarna i Högstorpsskolan och Pilbäckskolan skiljde sig från 

Bokelunds förskola. I de två förstnämnda objekten har innerväggarna med träsyll kapats 

upp 0.2 meter nerifrån och nya väggskivor monterats. På Pilbäckskolan har den ingjutna 

syllen rivits ut och ersatts med nya syllar av obehandlat trä. På Höstorpskolan var 

innerväggssyllarna inte ingjutna men de har också bytts mot nya syllar av obehandlat 

virke. 

 

5.4 Tak 

På Bokelund och Högstorpsskolan hade taken i princip samma konstruktion där båda var 

sadeltak. Det uppkom luktproblem från vinden i taket på båda objekten. På Bokelund 

konstaterades läckage vid både genomföringar, samt mellan takstolarna där det saknats 

takpapp. Här har även vindsbjälklaget läckageproblem då det fanns brister på ångspärren 

i anslutning mellan ytterväggen och bjälklaget. I Högstorpsskolan har det uppkommit 

mikrobiella lukter i vinden och även spår av tidigare läckage. 

I Bokelund förskola har stora åtgärder på taket samt vindsbjälklaget vidtagits. Åtgärderna 

har innefattat material byten samt täthetskontrolleringar för att förebygga fuktskadorna. I 

Pilbäckskolan har undertaket täthetkontrolleras och där tätheten brustit har det 

kompletterats med plastfolie. Inga åtgärder har vidtagits i Högstorpsskolans 

takkonstruktion.  

 

5.5 Ventilation 

Alla tre objekten använder samma system vilket är ett FTX-system. Bokelunds förskola 

är den enda bland objekten som har tidigare använt sig utav undertrycksventilation. Det 

har konstaterats att undertrycksventilationen och den allmänna ventilationen på en del 

utav byggnaden inte fungerat som de ska. Den allmänna ventilationen är inte i balans 

med undertrycksventilationen då till- och frånluften inte inkluderar golvets 

undertrycksventilation. Konsekvenserna av obalans mellan den allmänna ventilationen 

och undertrycksventilationen gör att undertrycksventilationen i golvet slutar fungera.  

Inga ventilationsproblem har konstaterats i Högstorp och Pilbäckskolan, därmed behövs 

det inga åtgärder i dessa två objekten. Ventilationen i Bokelunds förskola bör projekteras 

och justeras samt anpassas till nuvarande användning och problem. 
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6 Diskussion och slutsatser 
 

6.1 Metoddiskussion  

Metoden i arbetet har bestått av att undersöka tre skolor med hjälp av tidigare rapporter 

som tagits fram från Conservator AB i uppdrag av Vöfab. Dessa rapporter har gett 

information om byggnadernas fuktundersökningar samt åtgärdsplaner. På Pilbäckskolan 

har dock ingen undersökningsplan redovisats i rapporten och därmed har det begränsat 

arbetet när det gäller att jämföra objektets fuktproblem med de andra undersökta 

skolorna. På Pilbäckskolan har vi utgått från konstruktionsritningar och åtgärdsplaner.  

Ritningarna som har analyserats är handritade ritningar från 1970-talet och har stundtals 

varit svåra att tolka. 

Intervjun med kommunen från södra Sverige har gett oss en ökad förståelse för hur en 

annan kommun hanterar fuktskadade skolor från 1970-talet. Däremot anser vi inte att 

intervjun bidrar till att uppnå syftet med studien och därför valde vi att bifoga den som en 

bilaga.  

Fältundersökningarna gav en ökad förståelse om hur mätningarna i rapporterna från 

Conservator AB har utförts.  När fältundersökningen genomfördes pågick det 

renoveringsarbete av hus 02 på Pilbäckskolan. Detta gav oss möjlighet att se hur 

fuktskadade byggnadsdelar ser ut. Eftersom fältundersökningarna inte utfördes på någon 

av de tre studerande objekten valde vi att bifoga resultaten av mätningarna som en bilaga. 

 

6.2 Resultatdiskussion  

Följande text kommer att innehålla synpunkter på renoveringar som utförts och om 

ytterligare renoveringar skulle kunna behövas i framtiden. 

Åtgärden i golvskonstruktionen på samtliga skolor är effektiva ur luktsynpunkt för att den 

undertrycksventilerade golvkonstruktionen förebygger lukter som kan uppkomma från 

golvet. Däremot är inte plattan skyddad mot uppstigande markfukt då det fortfarande 

saknas kapillärbrytande värmeisoleringar under betongen i Bokelunds förskola, 

Högstorpsskolan och del D (södra delen) i Pilbäckskolan. Detta kan i framtiden orsaka 

luktproblem ifall undertrycksventilationen inte fungerar som planerat. Eftersom man hade 

problem med balanseringen mellan den allmänna ventilationen och 

undertrycksventilationen i Bokelunds förskola är det viktigt ta hänsyn till detta i 

justeringen av till- och frånluften i samtliga skolar.  

Det är även viktigt att i samband med renovering tänka på rummens användningsområde 

så att ventilationen är rätt anpassad. Detta har inte tagits hänsyn till i några rum i 

Bokelunds förskola vilket kan orsaka dålig inneluft.  

Träsyllarna i objekten har varit ett stort problem i ytterväggarna då de är 

tryckimpregnerade samt varit utsatta för höga fuktnivåer. Renoveringarna som har skett i 

ytterväggarna angående syllen är bra då den impregnerade syllen tagits bort helt och 

ersatts av en ny syll av obehandlat virke.  Inga fuktproblem har inträffat i stålsyllarna 

eftersom det inte kan uppstå mikrobiella påväxter på dem. Detta tyder på att en större 

användning av stålsyllar i konstruktionerna hade minskat fuktproblemen i väggarna.  
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I Bokelunds förskola har rötskadade fasader uppmärksammats och ytterligare utredningar 

ska genomföras. Detta har inte uppmärksammats i samma omfattning i Högstorpsskolan 

och Pilbäckskolan. I Högstorpsskolans tegelfasad finns det förmodligen brukstuggor hela 

vägen upp mot takfoten. Därför anser vi att kapningen nerifrån på 0.6 meter och bytet av 

isolering i ytterväggen inte är en tillräcklig åtgärd för att förebygga fuktvandringen från 

brukstuggorna till den utvändiga gipsskivan. Under fältundersökningen på Hus 02 i 

Pilbäckskolan upptäckte vi brukstuggor på tegelfasaden. Utifrån denna upptäckt är det 

troligt att tegelfasaden på hus 01 också har brukstuggor som kan orsaka fuktvandring som 

uppmärksammats i Högstropsskolan. I hus 01 i Pilbäckskolan där fasaden bestod av tegel 

byttes hela ytterväggen ut och en oorganisk mineralullboards som monterades mot en 

fukttät vindduk. Samma åtgärder som vidtagits i hus 01 i Pilbäckskolan anser vi hade 

varit lämpliga i Högstorpsskolan.  

Renoveringarna som skett på innerväggarna har omfattat samtliga innerväggssyllar av trä 

i Pilbäckskolan och Högstorpsskolan. I Bokelunds förskola har inga innerväggssyllar 

valts att bytas ut då det är tänkt att eventuella luktproblem ska tas upp av 

undertrycksventilationen från golvet. Vi ser en risk med att förlita sig på att 

undertrycksventilationen ska ta bort eventuella luktproblem. För att säkerhetsställa att det 

inte uppkommer dålig lukt från innerväggarna anser vi att samma åtgärder som vidtagits i 

de andra undersökta skolorna vore lämpliga att utföra på innerväggarna i Bokelunds 

förskola.  

Trots att mikrobiella lukter uppkommit på vinden i Högstorpsskolan har inga ytterligare 

undersökningar eller åtgärder vidtagits på takkonstruktionen.  I Bokelunds förskola byttes 

träsyllarna i matsalen ut på grund av att personal känt av störande lukt men lukten 

kvarstod efter renoveringen. Det visade sig att lukten kom från takkonstruktionen som 

drabbats av läckage.  Med tanke på detta anser vi att en mer omfattande undersökning bör 

genomföras på takkonstruktionen i Högstorpsskolan. Eftersom skolan är byggd under 

1970-talet bör takpappen kontrolleras då livslängden på takpapp normalt endast är 15-25 

år.  

Till skillnad från Högstorpsskolan och Bokelunds förskola som består av ett tak med 

brantare fall består Pilbäckskolans tak av ett flackt tak. En intressant upptäckt i arbetet är 

att, utifrån teorin borde taket på Pilbäckskolan vara den takkonstruktionen som drabbats 

av fuktskador först jämfört med sadeltaken i Högstorps- och Pilbäcksskolan. Detta har 

dock inte åtgärdats på Pilbäckskolan då endast mindre åtgärder har genomförts.  
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6.3 Slutsats 

Utifrån studien har de undersökta objekten samma typ av fuktproblem när det gäller 

grundkonstruktionen och ytterväggarna. Detta beror på att objekten är uppbyggda på 

liknade sätt. Dock påvisar studien att de tre studerande objekten har olika fuktproblem 

när det gäller innerväggar, takkonstruktion och ventilation. Innerväggarna var endast 

fuktskadade i Högstorpsskolan och Pilbäckskolan. Takkonstruktionen är uppbyggda på 

olika sätt, vilket medför att dem har olika fuktproblem. Gällande ventilationen har endast 

Bokelunds förskola haft problem. Detta beror på att det uppkommit problem mellan den 

allmänna ventilationen och undertrycksventilationen.  

Utifrån studien har samma åtgärder vidtagits när det gäller golvkonstruktionen då alla 

golv har undertryckventilerats. Det har delvis gjorts samma åtgärder i ytterväggarna. 

Skillnaden har varit i hur stor del av ytterväggarna som valts att renovera. I 

Högstorpsskolan och Pilbäckskolan har samma åtgärder vidtagits gällande innerväggarna. 

Eftersom taken är uppbyggda på olika sätt har olika åtgärder vidtagits för att lösa 

fuktproblemen.  

Utifrån det teoretiska ramverket är det troligt att det kan uppkomma fuktproblem i 

framtiden på dessa objekt. Takpappen behöver ses över i Högstorpsskolan då livslängden 

normalt är 15-25 år. Brukstuggorna i luftspalten bakom tegelfasaden i Högstorpsskolan 

kan eventuellt skada ytterväggen. Betongen kommer fortfarande kunna drabbas av 

uppstigande markfukt vilket kan orsaka framtida fuktskador i alla tre objekten.  

 

Det ska dock tilläggas att det med dagens byggteknik inte går att bygga 100 % fuktsäkert. 

Det är ett problem som fortfarande är en stor fråga i byggbranschen och mer forskning 

kring detta behövs.  
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Bilaga 1. Telefonintervju med kommun från södra Sverige 
 

Telefonintervjun ägde rum den 16 december 2016 med en kommun från södra Sverige 

 

1. Om man jämför renovering och rivning som två olika lösningsförslag för hus från 70-

talet, vilken lösning är mest effektiv? Varför väljer man att riva istället för att renovera i 

Lund? 
“Det är inte så att vi har gjort ett aktivt val att vi ska riva istället för att renovera, utan vi har 

inventerat ett stort bestånd och utifrån den inventeringen så har vi kommit fram till att några 

byggnader, av flera olika anledningar är det helt lämpligt att riva. Det kan vara så att man inte 

ersätter med något nytt för att behovet inte finns, eller så bygger man nytt.” 
 

2. Vad har det största problemet varit när ni har valt att riva? 
“En faktor är naturligtvis att det har varit dåliga konstruktioner från början. En annan är också att 

när man renoverar så ställs det ju nya krav och då ställs det ju även krav på att man ska kunna ha 

installationer i den byggnaden.”  
 

3. Är inte enbart renovering, av 70-talshusen tillräckliga för att förebygga fuktskador? 
“En faktor är naturligtvis att det har varit dåliga konstruktioner från början. När man renoverar 

ställs även krav att man ska ha installationer. Man måste se för varje byggnad, vad den har för 

förutsättningar.” 
 

4. Har ni skolor ni inte valt att riva och i så fall vad har ni gjort för att åtgärda 

fuktskador? Har ni exempelvis bytt golv, syllar eller något annat?  
“Ja, det finns alla varianter. Till exempel att vi gör begränsade insatser. Målet är att få varaktiga 

lösningar när vi gör det, sen kan det vara så att man gör temporära lösningar också.” 
 

5. Har ni upprättat handlingsplaner för hur man ska hantera fuktskador i skolor?  
“Inte handlingsplaner, men vi arbetar efter en plan. Det började med att vi inventerade vårt bestånd, 

tittade vilka fuktbrister som fanns i de olika byggnaderna. Utifrån det får man arbeta vidare.” 
 

6. Vilka är de mest förekommande fuktproblemen i 70-talshus när det gäller er kommun, 

har de problemen varit värd att renovera? 
“Alla byggdelar men i huvudsak är det grundkonstruktion, ytterväggar, tak. Ibland kan det vara en 

byggdel som har en dålig konstruktion och i andra fall kan det vara i princip samtliga byggdelar. 

Sedan kan det vara robusta byggnader som byggda under dessa åren, då kan det vara små saker som 

behöver åtgärdas.” 
 

7. Hur reagerar samhället på detta, har ni fått några klagomål? 
“Man får lyssna på verksamheten, dyker det upp några problem så får man agera efter det.” 

 

8. Hur lång tid kommer det att ta för er och bygga nya skolor? 
”Det är väl en omöjlig fråga att svara på. Det är så individuellt för var byggnad. 
Det kan ta 3–5 år. Säg att man ska börja att projektera, man bygger sällan upp en likadan skola som 

den man river.” 
 

9. Var har eleverna varit under bygget av nya skolor? 

”Det varierar. Det kan vara i temporära lokaler. Det känner ni säkert till, modulbyggnader, paviljong 

etableringar. I vissa fall kan man ju lösa det inom befintligt bestånd så man kan göra omflyttningar. 

Det är ju alltid bökigt att renovera när det är en pågående verksamhet.” 

 

 



  

 

 

Bilaga 1, sid 2: (2) 

Botic & Movahed 

10. Vad har ni använt för ventilation i era skolor? 

”I huvudsak FTX systemet, från och till-luft system med återvinning. Det har vi i dem flesta av våra 

byggnader.” 
      

11. Hur bygger ni skolor idag? 
” Om jag ska säga att vi väljer det ena eller de andra så väljer vi platta på mark framför krypgrund.” 
   

12. Har ni några modulbyggnader, Prefab byggnader? 
”Vi har några sådana som är byggda som vi kallar dem “torbolin moduler”. Men det är ett begränsat 

antal och vi har inga sådana på gång nu vad jag känner till.” 

 

13. I Malmö har man förbjudit att bygga med trä i byggnaderna, gäller det er också? 
”Nej, vad jag känner till har vi inget sånt.” 

 

14. Har ni några specialister för att bygga dessa skolor? 
”Jo det har vi. Vi ställer krav på vi ska följa Bygga F, som är en branschstandard för fuktsäkerhet. 

Det är en metod som beskriver egentligen hela byggprocessen från tidigt programskede till både 

projektering och utförande fram till dokumentationen av hela bygget i princip. Det är en metod, det 

finns mallar och liknande och då bygger det på att det finns en fotspecialist i projektet som är med och 

ställer krav och följer upp. Det har vi som ett krav.” 

 

15. Vad skulle det kosta att bygga upp en helt ny skola idag, på en standardstorlek? 
”Det kan inte jag svara på, det får ni fråga projektledaren.” 

 

16. Jämfört med renovering blir det väl dyrare att bygg nytt? 
”Det behöver inte bli så. Det måste man titta på återigen från byggnad till byggnad. Det behöver inte 

bara vara fuktskadat det är den försummade bedömningen.” 
 

 

1.2 Intervjudiskussion  

Intervjun med kommunen från södra Sverige har gett oss en större överblick på 

renovering samt rivning av fuktskadade skolor byggda under 1970-talet.  Med tanke på 

att man i den kommunen har valt att riva ett fler tal skolor istället för att renovera väcker 

detta frågor ifall samma sak borde göras i Växjö Kommun. I kommunen från södra 

Sverige har helhetsbedömningar vidtagits på skolorna och därefter har man beslutat ifall 

rivning eller renovering krävs. Ifall en likadan helhetsbedömning som vidtagits i Växjö 

kommun, hade man möjligtvis kommit fram till att vissa skolor hade varit bättre att riva 

och bygga om.  

Det är svårt för oss att jämföra skolarna som man har valt att riva i kommunen från södra 

Sverige med skolorna i Växjö kommun. Vi vet inte hur konstruktionerna på skolorna i 

kommunen sett ut och hur fuktskadade byggnader har varit. Därav är det svårt att dra 

slutsatser om samma åtgärder borde vidtagits i skolorna i Växjö kommun.  
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Bilaga 2. Fältundersökningar från Pilbäckskolan hus 02 
 

2.1 Elektroniska fuktmätningar  

Olika fuktkvotsmätningar utfördes på hus 02 i Pilbäckskolan. Fuktkvotsmätningar 

utfördes på den impregnerade träsyllensyllen i ytterväggar samt innerväggar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inner-/Yttervägg Djup 
[cm] 

Fuktkvot 

1. Yttervägg 

 
2. Innervägg 

 

3. Yttervägg 

 

4. Innervägg 

 

1–2 
3–4 

 
1–2 
3–4 

 
1–2 
3–4 

 
1–2 
3–4 

10.9 % 
11.2 % 

 
13.5 % 
13.0 % 

 
31.5 % 
59 % 

 
11.3 % 
11.3 % 

Inner-/Yttervägg Djup 
[cm] 

Fuktkvot 

1. Yttervägg 

 
2. Innervägg 

 

3. Innervägg 

 

 

1–2 
3–4 

 
1–2 
3–4 

 
1–2 
3–4 

 

 

12.4 % 
12.2 % 

 
9.2 % 
8.6 % 

 
8.6 % 
9.1 % 

 

 

Fuktkvotmättningarna på träsyllar i skolan 

gjordes den 23 november 2016.  

Utetemperatur +3 °C, innertemperatur 22 °C.  
 

 

Fuktkvotmättningarna på träsyllar i skolan 

gjordes den 7 november 2016.  

Utetemperatur -2 °C, innertemperatur 22 °C.  
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2.2 Uttorkning av syll i ugn 

En bit av träsyllen på en yttervägg från Hus 02 i Pilbäckskolan togs med i en tät plastpåse 

för vidare undersökningar.   

Träsyllen torkades i en ugn på Linneuniversitets labborationssal i ungefär två dagar. 

Under tiden vägdes träsyllen i olika mellanrum. Efter den femte vägningen var skillnaden 

på vikten av syllen ungefär ett gram och då ansåg vi träbiten hade torkats färdigt. 

Uttorkningsmassan dokumenterades under tiden för uträkningar av fuktkvot och fukthalt. 

 

 

Vägning 1 

Vikt före torkning: 468,803g 

Placerad i ugnen 14:25 2016/11/07 

Temperatur: 103 C 

 

Vägning 2 

Vikt: 444,877g 

Placerad i ugnen 16:25 2016/11/07 

Temperatur: 103 C 

 

Vägning 3 

Vikt: 425,401g 

Placerad i ugnen 13:25 2016/11/08 

Temperatur: 103 C 

 

Vägning 4 

Vikt: 424,896g 

Placerad i ugnen 16:35 2016/11/08 

Temperatur: 103 C 

 

Vägning 5 

Vikt efter torkning: 423,515g 

Placerad i ugnen 10:35 2016/11/09 

Temperatur: 103 C 

 

 

Fuktkvot:
𝑣𝑖𝑘𝑡 𝑓ö𝑟𝑒−𝑣𝑖𝑘𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟

𝑣𝑖𝑘𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 
=

468,803−423,515

423,515
= 𝟏𝟎, 𝟔𝟗𝟑 % 

 

Fukthalt: 

𝑓𝑢𝑘𝑡𝑘𝑣𝑜𝑡 ∗ 𝑠𝑘𝑟𝑦𝑚𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡(𝑓𝑢𝑟𝑢) = 0,10693 ∗ 430 = 𝟒𝟓, 𝟗𝟖 𝒌𝒈/𝒎𝟑 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 33. Impregnerad syll från hus 02. 
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2.3 Fältundersöknings diskussion  

Mätningar som gjordes i hus 02 på Pilbäckskolan visar inte några speciellt höga 

fuktkvotsvärden förutom på ett ställe där vi mötte upp till 59 %.  Enligt Vöfab visste man 

inte riktigt vad som orsakat att syllen fått en hög fuktkvot. Man tror att de berodde på 

eventuella läckage från ledningar under byggnaden eller på grund av att vatten som 

ansamlats i stora mängder direkt utanför byggnaden. Att dem andra syllarna inte visat 

höga värden på fuktkvoten kan bero på att det var en kall vinterdag som kan ha påverkat 

syllarnas fuktkvot.  

Fler mätningar och undersökningar hade kunnat göras på hus 02. Ifall detta hade gjorts 

skulle detta objektet kunnat analyseras på samma sätta som dem andra objekten i studien 

men på grund av studiens omfattning fanns inte tid för detta.  
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Bilaga 3. Ritning K20 Pilbäckskolan 
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Bilaga 3. Ritning K20 Pilbäckskolan 
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Bilaga 3. Ritning K20 Pilbäckskolan 
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Bilaga 4. Ritning K23 Pilbäckskolan 
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Bilaga 4. Ritning K23 Pilbäckskolan 
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Bilaga 4. Ritning K23 Pilbäckskolan 
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Bilaga 5. Ritning K210 Bokelunds förskola 
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Bilaga 5. Ritning K210 Bokelunds förskola 
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Bilaga 6. Ritning K211 Bokelunds förskola 
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Bilaga 6. Ritning K211 Bokelunds förskola 
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Bilaga 7. Högstorpsskolan provtagningar 
 

 



  

 

Bilaga 8, sid 1: (2) 

Botic & Movahed 
 

Bilaga 8. Mätresultat Bokelunds förskola 
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Bilaga 8. Mätresultat Bokelunds förskola 
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Bilaga 9. Mätresultat Högstorpsskolan 
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Bilaga 9. Mätresultat Högstorpsskolan 
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