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Abstract 
 
Moisture damage. Hammarby Sjöstad, Stockholm 
 
Extensive moisture and mildew damage occurred in the autumn and winter of 2000 dur-
ing construction of buildings at Hammarby Sjöstad at Stockholm.  The extent of the dam-
age was such as to necessitate the replacement of entire wall structures, with the correc-
tive work being monitored by an independent group of experts. 
 
The building contractor has now rectified or replaced all the damaged materials.  Where 
the damage was restricted to the occasional blue stain fungus marking or mildew growth, 
such areas have been planed or ground away. 
 
The cause of this trouble is indefensible.  The contractor should have exercised better 
control during transport and erection, in order to prevent damage from having occurred so 
widely.  However, once it had occurred, it was at least tackled correctly, in the right or-
der:  determining the extent of the damage, investigating what had happened and why, 
followed by rectification and replacement.  All this was monitored by the experts group. 
 
Today, the buildings are carefully checked for moisture and mildew.  They are dry, and 
there are no growths that were caused by the water damage. 
 
As far as future new projects are concerned, the experts group suggests that Skanska and 
other large contractors and purchasers should specify clear quality requirements in respect 
of the risk of moisture and mildew damage, not only in connection with design detailing 
and the choice of materials, but also in connection with purchasing of materials for the 
work.  This applies particularly to wood products that are to be built in, with particular 
emphasis on the absence of mildew, blue stain fungus and moisture.  Materials should be 
inspected on delivery and in connection with using/incorporating them in the work.  It is 
particularly important that materials and the workplace are protected from the weather.  
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Förord 
 
Denna redovisning av saneringsarbetet efter skadorna som inträffade hösten 2000 har 
gjorts i första hand som information för dem som flyttar in i byggnaderna. Här beskrivs 
vad som har hänt, hur skadeomfattningen har fastställts och kartlagts, vilka åtgärder som 
har vidtagits och hur kontrollarbetet har gått till. 
 
Rapporten har ställts samman av Ingemar Samuelson efter kompletteringar och synpunk-
ter från expertgruppen.  
 
Bengt Wånggren har kompletterat rapporten med Skanskas förebyggande arbete. 
 
Foto på framsidan och fig 14 har tagits av Skanska, övriga foton har tagits av Ingemar 
Samuelson. 
 
 

 
 
Fig 1 HSBs byggnader utefter Sickla Kanalgata som har kontrollerats med 

avseende på fukt- och mögelskador men som inte drabbades av skador på 
samma sätt som byggnaderna i kvarteren Havet och Dyningen. 
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Sammanfattning 
 
I samband med att Skanska uppförde bostadshus på Sickla Udde i Hammarby Sjöstad 
under sommaren och hösten 2000 inträffade det kraftiga regn som orsakade fuktskador i 
framför allt dåligt väderskyddade ytterväggar.  
 
Fuktskadorna upptäcktes under vintern 2000 och hade då orsakat uppfuktning av reglar 
inne i framför allt ytterväggarna vilket hade lett till omfattande påväxt av mögel och blå-
nad. I februari 2001 tillsatte Skanska en expertgrupp med uppgift att kartlägga omfatt-
ningen av skadorna och föreslå åtgärder för saneringen. 
 
Kartläggningen visade att skador i huvudsak inträffat i byggnader inom ett begränsat om-
råde (kvarteret Havet och kvarteret Tidvattnet). I dessa kvarter fanns det skadade bygg-
nadsdelar i de flesta lägenheter. I övriga byggnader som Skanska uppfört vid samma pe-
riod utefter Sickla Kanalgata har skadeinventering också skett men i dessa byggnader 
(kvarteren Farleden och Dyningen och i HSBs hus) fanns bara enstaka skador. 
 
Skanska har sanerat eller bytt ut skadade material och byggnadsdelar. I de fall som ska-
dorna har begränsats till enstaka blånad eller mögelangrepp har dessa hyvlats eller slipats 
bort. Fungicider har inte använts i samband med saneringen. Sanerings- och ombygg-
nadsarbetet har kvalitetssäkrats dels genom en omfattande egenkontroll som har stick-
provkontrollerats av Sycon Barab, dels genom att samtliga utfackningsväggar har fukt-
mätts och kontrollerats med avseende på fuktskador etc av Sycon Barab. 
 
Det som hände i Hammarby Sjöstad är oförsvarligt. Skanska borde ha haft bättre kontroll 
under transport och montering så att skadorna inte fått denna stora omfattning. Men när 
skadorna väl skett tog man sig an dem i rätt ordning, kartlade omfattningen, klargjorde 
vad som hänt och varför och vidtog därefter sanering och utbyte. Hela detta arbete följdes 
av expertgruppen.  
 
Skanskas byggnader i Hammarby Sjöstad är idag noga kontrollerade avseende fukt och 
mögel. De är torra och de har inte kvar någon påväxt som orsakats av vattenskadorna.    
 
För framtida nya projekt föreslår expertgruppen att Skanska och andra stora entreprenörer 
och beställare ställer tydliga kvalitetskrav med hänsyn till risken för fukt- och mögelska-
dor dels vid konstruktionsutformning och materialval, dels vid inköp av material för byg-
get. Detta gäller framför allt för trä som skall byggas in både avseende förekomst av mö-
gel, blånad och fukt. Kontroll bör ske vid materialleveranser och i samband med inbygg-
nad. Det är särskilt viktigt att material och arbetsplats väderskyddas. 
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1 Bakgrund  
 
I den stora satsningen på nya bostäder i Hammarbyhamnen i Stockholm har Skanska an-
svar för färdigställandet av flera områden. På Sickla Udde, som är en del av Hammarby 
Sjöstad, skall det byggas totalt ca 1200 lägenheter. De första lägenheterna var inflytt-
ningsklara under vintern 2000-2001 och hela området skall vara klart under 2003. 
 
Under sommaren och hösten 2000 var det ovanligt regnigt i Stockholm. Dåligt väder-
skyddade arbetsplatser och slarvigt täckta väggelement ledde till fuktskador i väggarna på 
Skanskas byggarbetsplats på Sickla Udde, framför allt i kvarteren Havet och Tidvattnet.  
 
I en stort uppslagen reportageserie i februari 2001 (13/2, 14/2, 15/2, 17/2, 20/2 och 22/2) 
berättade tidningen Dagens Nyheter om skadorna och visade bilder på fuktiga, blånads-
skadade och mögliga byggnadsdelar. (Artikeln den 14/2 handlade om möglande puts i S:t 
Eriksområdet på Kungsholmen i Stockholm och artikeln den 15/2 om pressade byggtider 
och risk för sämre kvalitet, övriga handlade om Hammarby Sjöstad.) Reportagen fick 
stort genomslag och hela byggbranschen skakades. Veckan efter DNs reportage var enligt 
uppgift alla arbetsplatser inom Hammarby Sjöstad väl väderskyddade och allt byggmate-
rial låg skyddat under tak. Andra entreprenörföretag förstod att detta reportage lika gärna 
kunde ha gällt dem. Under våren och sommaren 2001 har fallet diskuterats i dags- och 
fackpress, i radio och TV och vid många fackseminarier.  
 
Avsikten med denna rapport är att klarlägga de tekniska förhållandena:  
• vad hände 
• varför hände det  
• vilka åtgärder ledde det till  
• hur skall man undvika liknande skador i framtiden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig 2 Tidningen Dagens Nyheter rapporterade om skadorna i Hammarby Sjöstad i 

en stort uppslagen serie i februari 2001.
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1.1 Händelseförlopp 
 
Byggnaderna har en bärande betongstomme med prefabricerade bjälklag och prefabrice-
rade bärande betongväggar.  
 
Ytterväggarna är prefabricerade, icke bärande utfackningsväggar med dubbelt regelverk 
av trä. Mellan reglarna finns mineralullsisolering och elementen har gipsskivor på in- och 
utsidan. Dessa väggar har efter tillverkning på fabrik transporterats till arbetsplatsen på 
lastbil. Elementen har monterats ovanpå varandra nedifrån och upp. Under transport och 
montage har varje element skyddats för nederbörd. Denna skyddstäckning gjordes med 
plastfolie men den var bristfälligt fastsatt och i väder med regn och blåst kunde vatten 
rinna in i flera av elementen. 
 
Utanpå den yttre gipsskivan har man efter att väggarna kommit på plats satt en styv mine-
ralullsskiva och putsat med tjockputs. 
 
Ovanpå det översta bjälklaget finns ytterligare en våning, indragen från fasaden. Den på 
så sätt bildade terrassen har i några fall utsatts för fukt och blivit skadad. 
 
Dålig eller slarvig täckning av väggelementen och av vissa av terrasserna har således in-
neburit att vatten läckt in i konstruktionerna. Eftersom uttorkning av sådan fukt tar lång 
tid och eftersom man inte omedelbart gjorde några särskilda åtgärder för att torka, värmen 
var t ex inte på i byggnaden under denna tid, hann omfattande skador uppstå inne i ele-
menten, i första hand på träreglarna. Detta gäller såväl ytterväggar som de väggar som 
ansluter till takterrasserna.  
 
I samband med att skadorna upptäcktes diskuterade man inom Skanska möjligheten att 
sanera mögel och blånad inne i utfackningsväggarna genom behandling med fungicid 
(Boracol). Man skulle på detta sätt slippa mera omfattande ingrepp och materialbyten. 
Detta noterades i en artikel i DN och bidrog i hög grad till uppmärksamheten kring ska-
dorna. Det ansågs inte vara ett seriöst agerande att behandla skadade material med mö-
geldödande medel (”gift”) istället för mera genomgripande åtgärder. 
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1.2 Meteorologiska data 
 
Det regnade onormalt mycket i Sverige under sommaren och hösten 2000. Detta gällde 
även Stockholmsområdet. 
 
Figur 3 visar nederbördsmängden i Stockholm under den tid då kvarteren Farleden, Dy-
ningen, Tidvattnet och Havet byggdes. Den kritiska tiden för skador är då väggarna 
monteras och taket står öppet. För Farleden och Dyningen var vädret relativt normalt när 
väggarna monterades men för Tidvattnet och Havet var nederbördsmängden avsevärt 
större än normalt. Detta är en av förklaringarna till varför skadorna i dessa kvarter är av 
betydligt större omfattning än i övriga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig 3 Montering av känsliga byggnadsdelar gjordes vid regning väderlek i kv 

Havet. Nederdelen av figuren visar veckonederbörden i Stockholm under år 
2000. Övre delen visar när montering av ytterväggar och tak skedde i 
kvarteren Dyningen, Farleden och Havet. 

 
 
1.3 Skadeomfattning  
 
De mätningar och kontroller för kartläggning av skadornas omfattning som har genom-
förts av Sycon Barab, se avsnitt 2.2, visade till en början att framför allt ytterväggarna i 
kvarteret Havet hade drabbats av vattenskador och angrepp av mögel och blånad i stor 
omfattning. I samma kvarter hade även flera av takterrasserna fuktskadats. Under arbetets 
gång upptäckte man även omfattande skador i HSBs hus i kvarteret Tidvattnet. 
 
I övriga kvarter som Skanska har uppfört utefter Sickla Kanalgata är förhållandena mera 
normala. I övriga hus som uppförts åt HSB utöver kv Tidvattnet har läckage förekommit i 
anslutning till några balkonger/terrasser där vatten runnit in vid en dåligt utförd anslut-
ning. Men i övrigt har det inte förekommit läckage på det sätt som skett i kvarteren Havet 
och Tidvattnet. 
 
 

         Dyningen 

Farleden 

Havet
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1.4 Varför fick skadorna denna omfattning? 
 
Av mätningar, analyser och övrig information om händelserna framgår att skadorna fått 
stor omfattning av följande skäl: 
 
• Valda konstruktioner i vägg och takterrass är känsliga för uppfuktning framför allt 

under byggskedet. När väl byggnaderna är färdigställda är risken för skador liten. 
 

• Reglarna i ytterväggarna har sannolikt haft viss påväxt av mögel och blånad redan vid 
inbyggnad. Detta är inget onormalt enligt den praxis som rådde när området byggdes, 
men det innebär att reglarna var känsliga för förnyad uppfuktning. 
 

• Bristfällig täckning på arbetsplatsen i samband med omfattande nederbörd har givit 
omfattande vatteninträngning. 

 
 

 
 
Fig 4 Detta är ett exempel på en skadad vägg. Vissa reglar har fått omfattande syn-

lig påväxt andra har ingenting alls. 
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2 Vad gjorde Skanska? 
 
När fuktskadorna först upptäcktes, dvs när man fått klart för sig att vatten kommit in i ut-
rymmet mellan gipsskivorna, lät man, enligt uppgift, dem vara i tron att fukten skulle 
torka ut utan att skador uppstod. Efterhand insåg man att så inte var fallet och Sycon Ba-
rab fick i uppdrag att kontrollmäta fukt och ta prov för mikrobiologisk analys i väggele-
menten. Som mikrobiologisk expert anlitades Elisabeth Gilert, Analysgruppen Botaniska 
institutionen vid Göteborgs Universitet samt Aime Must, ppm Miljö Tech KB. Arbetet 
med fuktmätning och provtagning för mikrobiologisk analys pågick när DNs artiklar 
publicerades. 
 
Bengt Lindblom vid Sycon Barab fick det första uppdraget av Skanska i november 2000. 
Uppdraget var då att undersöka husen i Dyningen och Farleden. Under december skedde 
undersökningar i Havet av annan fuktkonsult, men i januari 2001 kopplades Bengt Lind-
blom in även i detta kvarter.   
 
2.1 Expertgrupp 
 
I samband med att kontrollmätningar genomfördes tillkallade Skanska i februari 2001 en 
oberoende expertgrupp som skulle dels klarlägga skadornas omfattning dels föreslå åt-
gärder och kontrollera dem. Expertgruppens uppgift och arbetets begränsning formulera-
des på följande sätt: 

”Arbetet avser byggnader i Hammarby Sjöstad som drabbats av fukt- och 
mögelskador i samband med uppförandet. Expertgruppen skall ge råd och 
förslag till Skanska om hur åtgärder och sanering skall genomföras för att sä-
kerställa att fuktskadorna åtgärdas på ett tillförlitligt sätt och så att innemiljön 
i byggnaderna inte påverkas negativt. Expertgruppens arbete avser således 
fukt och mögelskador i samband med bygget.” 
 

Formuleringen innebär att expertgruppens uppgift är att ge råd och förslag till Skanska 
samt att kontrollera att såväl kartläggning av skador som åtgärdsarbetet går rätt till. An-
svaret för ombyggnadsarbetet och för de färdiga byggnaderna är Skanskas. 
 
Hela expertgruppen har träffats på plats vid fem tillfällen. Därutöver har flera av grup-
pens medlemmar besökt området upprepade gånger. Expertgruppens sammansättning 
framgår av tabell 1 på nästa sida. 
 
Förutom Bengt Wånggren har följande personer från Skanska medverkat vid något eller 
flera av expertgruppens möten: 
 
Maria Björck, inomhusmiljöexpert 
Ingemo Fahlstedt, miljösamordnare Region Stockholm 
Bengt Hökervall, kundkontaktcentrum 
Ingemar Jakobsson, projektchef, samordningsansvarig på arbetsplatsen 
Jan Johansson, byggchef, övergripande projektansvarig 
Christina Thimrén-Andrews, kundkontaktcentrum 
 
Bengt Lindblom, Kjell Andersson och Ingemar Samuelson har träffat bostadsrättshavare 
vid flera tillfällen för att redogöra för gruppens arbete och svara på frågor om mätningar, 
om mögelförekomst och om hälsorisker. 
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Tabell 1  Expertgrupp för sanering av fuktskador i Hammarby Sjöstad. 
 
Namn Titel Funktion Arbetsplats Adress 
Kjell 
Andersson 

Överläkare Expert på sjuka 
hus 

Yrkes- och Miljöme-
dicinska Kliniken 

Regionsjukhuset 
Örebro 

Göran 
Stridh 

Fil dr Kemist   Yrkes- och Miljöme-
dicinska Kliniken 

Regionsjukhuset 
Örebro 

Aime 
Must 

Miljöchef Mikrobiolog ppm Miljö Tech KB Vällingby 

Bengt 
Wessén 

Fil dr Mikrobiolog Pegasus Lab Norden 
AB 

Uppsala 

Bengt 
Lindblom 

Utredningsing. 
SBR 

Ansvar för fukt-
mätningar 

Sycon Barab AB Nacka  

Ingemar 
Samuelson 

Tekn dr Ordförande Sveriges Provnings- 
och Forskningsinstitut

Borås 

Kenneth 
Sandin 

Tekn dr Expert på puts 
och fukt 

Byggnadsmaterial 
LTH 

Lund 

Bengt 
Wånggren 

 Miljöchef Skanska Nya Hem Stockholm 

 
 
2.2 Mätningar och analyser 
 
2.2.1 Fukt  
 
Allmänt sett kan fukt medverka till nedbrytning av material på olika sätt. Trä och träbase-
rade material är särskilt känsliga vilket kan leda till angrepp av röta, mögel eller bakterier 
men även andra byggmaterial kan angripas av dessa mikroorganismer. Detta kan leda till 
elak lukt eller andra emissioner, missfärgningar eller till och med materialnedbrytning. 
Dessutom kan golvmattor av linoleum eller PVC, lim och spackel som utsätts för hög 
fuktighet brytas ner kemiskt och orsaka elak lukt eller andra emissioner. Det är därför 
viktigt att material och arbetsplats skyddas under byggskedet, både när materialen lagras 
och när de sitter på plats i de färdiga konstruktionerna. Trä som under lång tid utsätts för 
högre fuktkvot än ca 0,18 kg/kg löper risk att få påväxt. Denna fuktkvot motsvarar en re-
lativ fuktighet i omgivande luft på ca 75 %. Av detta skäl brukar man kräva att uppmätt 
fuktkvot vid en stickprovskontroll skall ligga väl under detta värde för att förhållandena 
skall accepteras.  
 
Väl på plats i en yttervägg kommer träregelns fuktkvot att variera med uteluftens fuktig-
het. Det betyder att en regel i väggens yttre del kommer att ha en relativt hög fuktkvot på 
vintern (upp till 0,16 – 0,18 kg/kg) och lägre på sommaren. Den del av regeln som sitter 
på väggens varma sida kommer att vara torr under hela året. Den naturliga klimatvaria-
tionen kommer alltså att ge relativt hög fuktkvot i trä som vetter utåt. 
 
I detta fall observerade man på ett tidigt stadium att det förekom fukt i träreglarna i vissa 
av ytterväggselementen. Samtidigt noterade man att de reglar som inte drabbats av inrin-
nande vatten var relativt torra. Deras fuktkvot var < 0,10 kg/kg och detta värde är vad 
man kan förvänta i väggar som tillverkats på fabrik och därefter inte blivit utsatta för 
vatten.  
 
Sycon Barab har under ledning av Bengt Lindblom gjort en omfattande kartläggning av 
fuktförhållandena i väggar och terrasser. Vid dessa kontroller öppnade man till att börja 
med stickprovsmässigt väggarna inifrån genom att ta bort invändig gipsskiva, plastfolie 
och mineralull. Valet av provplats styrdes dels av erfarenheter från tidigare arbete dels av 
mätresultat från fuktkvotsmätning som skett genom att mätstiften stuckits genom den in-
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vändiga gipsskivan in i de stående inre reglarna. Efter att ha öppnat väggarna kontroll-
mätte man fuktinnehållet i samtliga träreglar i de båda regelverken.  
 
Expertgruppen har tagit del av Sycon Barabs mätningar och även föreslagit nya för att 
kunna klarlägga skadeomfattningen. 
 
Efter hand som arbetet pågick med att klarlägga skadornas omfattning insåg man att åt-
gärderna med nödvändighet skulle bli omfattande. I en utfackningsvägg som rivs helt, dvs 
där även utvändig mineralull och puts tas bort, kommer det att bli svårt eller omöjligt att 
återställa fasadputsen till exakt samma kulör eller utseende. Det föreföll därför inte möj-
ligt att putsa om fasaden till en enstaka lägenhet utan att det syns skillnad i putsens kulör 
gentemot grannarna. Därför ändrades arbetsgången i samband med kartläggningen till att 
istället ske utifrån. I kvarteret Havet revs all utvändig puts och mineralull ner och även 
den utvändiga gipsskivan och mineralullen mellan regelverken togs bort. Därefter var det 
möjligt att både mäta fukt och ta prov för mikrobiologisk analys i samtliga reglar. Detta 
innebar således en i stort sett heltäckande kontroll av samtliga väggar i dessa byggnader. 
 

 
 
Fig 5 I kv Havet rev man all utvändig puts för att komma åt regelverket för 

kontroll utifrån. Att ta bort endast vissa delar av putsen ansågs omöjligt 
eftersom lagningen skulle synas. 

  
Expertgruppen formulerade kriterier för hur mätresultaten skulle tolkas och hur detta 
skulle påverka omfattningen av åtgärder. Bakgrunden var den tidigare nämnda, nämligen 
att man funnit att reglar i element som inte fuktats upp av inrinnande vatten hade en fukt-
kvot som väl understeg 0,10 kg/kg. Högre värden tydde på att vatten runnit in och samt-
liga dessa element öppnades upp och kontrollerades enligt följande kriterier:  
 

För kv Havet gäller att samtliga ytterväggselement med fuktkvot > 0,12 kg/kg 
vid mätning inifrån skall rivas. Detta får till följd att all puts måste tas ner 
även på de element där man mäter < 0,12 kg/kg (det är svårt att byta en vägg 
utan att få färgskiftningar). Eftersom det förekommer skador även i vissa av 
dessa väggar måste regelverk och gipsskiva kontrolleras. Detta sker genom 
att utvändig isolering och gipsskiva tas bort. Reglarna kontrolleras avseende 
fukt och synlig påväxt. Dessutom tas mögelprov för analys. Om inget fukt-
värde är över 0,15 kg/kg kan väggen behållas.  Reglar med synlig påväxt tas 
bort, detsamma gäller om mögelanalysen visar riklig påväxt. Enstaka, små 
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fläckar av blånad kan hyvlas bort. När väggen återställs kan gipsskiva och 
utvändig isolering återanvändas förutsatt att dessa material inte har utsatts 
för påväxt av mögel eller bakterier. 
 

Kommentar 
Expertgruppen var väl medveten om att kvarteren Havet och Tidvattnet på ett särskilt sätt 
hade drabbats av inläckande vatten. Detta är skälet till att gruppen gav rådet att öppna 
väggarna om högre värden än 0,12 kg/kg mättes upp vid stickprovskontroll genom gips-
skivan eftersom detta värde indikerade avvikelser från de torra värden som väggarna 
borde ha. Det betyder inte att expertgruppen skulle mena att alla väggar med högre fukt-
kvot än 0,12 kg/kg skulle åtgärdas. Gränsen för skaderisk ligger betydligt högre. 
 
I kvarteren Farleden och Dyningen och i HSBs hus har kontrollen fortsatt skett genom 
stickprov. Detta har inneburit att minst ett väggelement har kontrollerats i varje lägenhet. 
Kontrollen har inneburit att den invändiga gipsskivan har tagits bort från golv till tak, 
isolering och plastfolie tagits ut och mätning och provtagning har genomförts i reglarna. 
 
Mätning har skett med elektrisk fuktkvotsmätare. Genom att slå in två metallstift i träet 
och mäta det elektriska motståndet får man ett mått på fuktinnehållet eftersom motståndet 
är beroende av bland annat fukten i materialet. Ju fuktigare trä desto mindre blir det elekt-
riska motståndet. Genom att slå in stiften till olika djup kan man få en uppfattning av 
fuktkvotsfördelningen. Fuktkvotsmätning på detta sätt är en snabb och relativt tillförlitlig 
metod för att kartlägga fuktinnehållet i rent trä. I impregnerat trä ger mätmetoden emel-
lertid för höga värden. Impregneringsmedlet påverkar den elektriska resistensen och där-
med blir mätvärdet fel. I detta fall finns det, enligt uppgift, inget impregnerat virke nå-
gonstans i konstruktionerna.  
 
I tabell 2 visas en sammanställning av medelvärden av fuktkvoter i reglar uppmätta i 
olika lägenheter. Tabellen visar dels hus som inte drabbats av skador: kv Farleden, Dy-
ningen och HSBs hus på Sickla Kanalgata, dels de som drabbats: kv Havet och kv Tid-
vattnet. 
 
Tabell 2 Uppmätt fuktkvot i reglar inne i ytterväggselement i byggnader i olika 

kvarter. Som framgår av tabellen är värdena avsevärt högre i kv Havet och 
kv Tidvattnet än i övriga. Allt material i de skadade väggarna är utbytt. 

 
 Trappupp-

gång nr 
Antal prov-

platser 
Totalt antal 
mätvärden 

Fuktkvot 
kg/kg 

Sickla Kanalgata: 
Farleden 
 
Dyningen 
 
HSBs hus 

 
20 
22 
26 
28 
32 
34 

summa 

 
7 
8 

85 
85 
19 
27 
231 

 
157 
170 
465 
478 
186 
199 
1655 

 
0,114 
0,113 
0,088 
0,092 
0,102 
0,120 
0,105 

kv Havet 23 
25 
27 
31 
33 
35 
39 
43 

summa 

53 
86 
104 
67 
66 
67 
27 
172 
642 

249 
531 
579 
233 
166 
252 
66 

597 
2673 

0,102 
0,121 
0,139 
0,267 
0,222 
0,191 
0,191 
0,166 
0,175 

kv Tidvattnet summa 208 858 0,190 
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Fig 6 Kontroll av fukt- och mögelförekomst gjordes i alla reglar, både vertikala 

och horisontella, både i reglar med och reglar utan synlig påväxt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 7 Exempel på redovisning av fuktmätningar och förekomst av synlig påväxt i 

en vägg. 
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2.2.2 Mikrobiologisk analys 
 
Samtidigt med mätning av fukt har prov även tagits för mikroskopering och mikrobiolo-
gisk analys. Dessa prover har avsett i första hand träreglar och gipsskivor men några prov 
har även tagits på mineralull och puts. Prov har tagits dels där det förekommit synlig på-
växt och missfärgningar för att bekräfta att det var fråga om påväxt och inte nedsmuts-
ning, dels där man har misstänkt att påväxt förekommit men där provytorna sett rena ut. 
Analyserna har begränsats till att konstatera förekomst av mögel eller blånad, någon 
generell odling för typning av olika svamparter har inte ansetts nödvändig. Detta har 
gjorts bara i enstaka fall. I detta skede av en byggprocess accepteras ingen påväxt alls 
oavsett vilken art det är fråga om. 
 
Analyserna har således i huvudsak inneburit mikroskopering av materialytor. Med denna 
metod avgörs förekomst av mikroorganismer och de kan klassas med hänsyn till familj. 
Vid mikroskopering anges förekomst av mikroorganismer som 
• Ingen 
• Sparsam 
• Medel  
• Riklig 
 
Man brukar anse att medelhög eller riklig förekomst av mikroorganismer kan leda till 
elak lukt eller emissioner som kan påverka innemiljön. Förekomst av vissa svamparter 
kan innebära risk för elak lukt eller giftiga emissioner. 
 
De flesta av proven har analyserats av Elisabeth Gilert, Analysgruppen Botaniska institu-
tionen vid Göteborgs universitet och Aime Must, ppm Miljö Tech KB men några prov har 
även analyserats av Bengt Wessén, Pegasus Lab.  
 

 
 
Fig 8 De flesta mikrobiologiska analyser har gjorts av analysgruppen vid Göte-

borgs Universitet och av ppm Miljö Tech KB. Här visas ett exempel på 
analysresultat från Pegasus Lab.  
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2.2.3 Blånad 
 
Då analyserna av uttagna prover visat en onormal förekomst av blånad har följande ex-
perter från Sveriges Lantbruksuniversitet besökt byggnaderna tillsammans med Aime 
Must ppm Miljö Tech KB och lämnat en rapport: 
 
Docent Hans Lundström, institutionen för skogshushållning 
Tekn Dr. Carl Johan Land, institutionen för trävetenskap 
Fil. Dr. Nils Högberg, institutionen för skoglig mykologi och patologi 
 
Av gruppens rapport för den del som avser Träregelverk i utfackningsväggar. Trapphus 
25 framgår: 
 

”Virket är genomgående furuvirke som har tecken på för hård torkning, vilket 
också kan innebära att virket lättare kan angripas av ytliga mögelsvampar.  
Hyvlat virke har använts genomgående i väggarnas regelverk, det är ej nödvän-
digt (dyrare än ohyvlat). 
Ohyvlat virke har använts på fasadpanel (terrasslägenheterna), organiskt smuts, 
bl.a pollen fastnar lättare på skrovlig yta och kan bli grogrund för mikroorga-
nismer. Här borde hyvlat virke användas. 
Kraftiga blånadsangrepp är en risk för dold röta (vid fuktbelastning) eftersom 
blånadssvamparna kan ”förbereda” veden för rötsvampsangrepp.  
Vissa blånadssvampar kan även orsaka soft rot. 
 

Kommentar 
Yrkesmässig hantering av mögelangripet virke kan orsaka ohälsa. 

 
Blånadsangreppen ser ut att vara s.k ”Brädgårdsblånad” dvs att infektionen kan 
ha skett när som helst vid virkeshanteringen. 
Brädgårdens blånadssvampar (oftast Cladosporium spp) växer vid: 

- fuktkvot > 28-30 %.            (Mögelsvampar vid Fk >18 % ) 
- kan även växa vid minusgrader 
- under + 10 oC kan blånadssvamparnas pigmentering utebli” 

Av rapporten Takstolar på kallvind framgår: 
 
 Den undre takstolsbrädan är märkt : K 24-024  4” Önnebo  EN 519 W 043 
 Olika typer av blånadsangrepp identifierades. 

- Stockblånad    (orsakas av att virket angripits före sågning) 
- Ströblånad      ( orsakas vid virkestorkningen) 
- "Brädgårdsblånad" (kan uppträda när som helst under virkeshanter-

ingen) 
 Oimpregnerat virke klassas efter Handboken "Nordisk Träsorterings regler", 

ett komplicerat sorteringssystem i 4 klasser med underklasser. Klassning sker ef-
ter sprickor, skevhet, antal kvisthål, måttoleranser, blånad m.m. 
Blånad klassas som kvalitetsnedsättande, svampsporerna kan när som helst vid 
uppfuktning åter börja växa. Ett fuktskadat virke kan ha missfärgningar och på-
växt av mikroorganismer.” 

 
Kommentar 
Rapporten visar att virket som har använts har haft angrepp av blånad. Denna blånad har 
etablerats före inbyggnaden i väggar och tak. Det betyder att när elementen på plats har 
fuktats upp av regn har det kunnat ske en snabb tillväxt på redan angripet virke. 
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2.3 Avhjälpande åtgärder 
 
2.3.1 Ingen kemisk behandling 
 
Expertgruppen tog på ett tidigt stadium ställning mot behandling med fungicid. I de drab-
bade byggnaderna har omfattande skador skett och expertgruppens eniga uppfattning var 
att skadorna skulle åtgärdas, antingen genom att allt material byttes ut, eller, om skadorna 
var lokala, genom att fukten torkades ut och påväxten hyvlades bort, inte genom att be-
handla med fungicid. 
 
Att använda fungicid (t ex Boracol) kan i och för sig vara acceptabelt i vissa sammanhang 
för att minska risken för mögelpåväxt men i detta fall ansåg expertgruppen att det var 
oacceptabelt att åtgärda inträffade skador med kemisk sanering. 
 
2.3.2 Byte av material 
 
I samtliga väggelement som har vattenskadats har man bytt ut skadat material eller i en-
staka fall, där omfattningen varit begränsad, slipat eller hyvlat bort påväxt av mögel eller 
blånad. Detta har inneburit mycket omfattande byten i kvarteren Havet och Tidvattnet. 
 
2.4 Kontrollmätningar – kartläggning 
 
Allt nytt material som byggts in har före inbyggnad kontrollerats med avseende på fukt-
innehåll och att det var fritt från blånad. Kontrollen utfördes av Skanska och av Sycon 
Barab (alla rum i varje lägenhet kontrollerades). 
 

 
 
Fig 9 Exempel på resultat från Sycon Barabs kontrollmätning. 
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3 Byggnaderna 
 
Konstruktionerna i byggnaderna är vanligt förekommande i svensk nybebyggelse av fler-
bostadshus och kontor idag. Därmed inte sagt att de skulle vara okontroversiella. Som vi-
sas nedan kan man peka på att det finns risk för skador av den typ som har skett framför 
allt om konstruktioner och material inte skyddas under uppförandet. En viss risk kvarstår 
under byggnadens livslängd om den inte skyddas från inläckande vatten. 
 
3.1 Stomkonstruktioner 
 
Bjälklagen utgörs av prefabricerade hålbjälklag av höghållfast betong. Bärande väggar 
består av prefabricerad betong. Ur fuktsynvinkel innebär valet av sådana material att de 
tål viss uppfuktning under byggskedet, dvs betongen skadas inte av regnvatten men man 
måste ge tid för uttorkning innan fuktkänsliga material sätts in. Detta gäller framför allt 
om man skall klistra golvmattor på fuktiga golv eller sätta träinredning mot fuktiga väg-
gar. 
 
Kommentar 
Bjälklagen innebär i sig ingen skaderisk även om de är fuktiga i samband med bygget, det 
är i kombination med känsliga material, t ex oskyddat trä eller gipsskivor, som skador kan 
uppstå. 
 
3.2 Utfackningsväggar  
 
Väggarna består av utifrån sett 
 
• Tjockputs 
• Styv mineralull 
• Gipsskiva 
• Mineralull mellan två, korsande regelverk 
• Plastfolie 
• Gipsskiva 
• Tapet eller målning 
 
Det prefabricerade elementet utgörs av 
 
• Gipsskiva 
• Mineralull mellan två, korsande regelverk 
• Plastfolie 
• Gipsskiva 
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Fig 10 Sektion av ytterväggen samt anslutningen till mellanbjälklaget. 
 
Kommentar 1 
Konstruktionen innebär en viss risk för skador framför allt under produktionsskedet. Om 
fukt läcker in i det prefabricerade elementet under transport eller montering på arbetsplat-
sen kan fukten endast torka utåt genom gipsskivan. Inåt hindras uttorkningen av plastfo-
lien. När väl mineralull och utvändig puts har satts på försvåras uttorkningen än mer. Ett 
sådant element måste skyddas för fukt. 
 
Kommentar 2 
När hela väggen är klar, dvs när puts och mineralull är påsatt och byggnaden är uppvärmd 
och i drift är risken för skador på grund av uppfuktning av regn liten.  
 
3.3 Innerväggar 
 
Samtliga innerväggar består av gipsskivor på stålreglar.  
 
Kommentar 
Dessa väggar innebär ingen större risk för fuktskador dels för att de inte innehåller trä, 
dels för att de monteras först när tak och ytterväggar är på plats. Under förutsättning att 
gipsskivorna lagras och hanteras torrt är risken för skador liten. 
 
För innerväggar som gränsar mot våtrum finns det en risk för uppfuktning på grund av 
läckage vid genomföringar och skarvar.  
 
3.4 Golv 
 
Golven utgörs av ett plåtregelverk av fabrikat Granab ovanpå de prefabricerade betong-
bjälklagen.  
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Kommentar 
Denna konstruktion innebär en viss risk för fuktskador om betongen är blöt när golvet 
läggs in och om konstruktionen sluts till utan ventilation. I detta fall finns det viss venti-
lation i golvet och kontrollmätningar har visat att övergolv och betongbjälklag är torra. 
 
3.5 Terrasser 
 
Taklägenheten står på översta bjälklaget och är indragen i förhållande till fasadlivet. 
Takterrassen är en värmeisolerad konstruktion som skall täta mot vatten och snö.  
 

 
 
Fig 11 Den indragna takterrassen och anslutningen mellan takterrass och den under-

liggande ytterväggen samt anslutningen mellan terrassen och taklägenheten. 
 
Kommentar 
Denna konstruktion innebär en viss risk för skador särskilt under byggskedet. Om det av 
någon anledning läcker in vatten under tätskiktet kommer vattnet att antingen rinna ut i 
ytterväggen och fukta upp regelverket där eller fukta upp träkonstruktionen för taklägen-
heten.  
 
I de hus på Sickla Kanalgata som Skanska uppfört åt HSB finns terrasser/balkonger mot 
sjösidan. I flera av lägenheterna har läckage skett i anslutningen mellan terrasser och ut-
fackningsväggar. 
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Fig 12 Anslutning mellan terrass/balkong och yttervägg i HSBs hus. På några stäl-

len har man funnit vattenskador orsakade av regn. Dessa har åtgärdats. 
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4 Förebyggande arbete – skydd under bygg-
skedet 

 
Med de byggsystem som används i dag och som förekommer i de aktuella byggnaderna 
är byggskedet en kritisk period. För att undvika skador måste man skydda såväl material 
som arbetsplats. Det innebär ett provisoriskt tak och presenningar på fasaderna. Material-
transporter skall ske på ett sätt så att materialen inte kan bli blöta och lagring skall ske 
under tak och väl skyddat från jord och smuts. 
 

 
 
Fig 13 När skadorna upptäckts skyddades samtliga arbetsplatser mot nederbörd 

genom tillfälliga fasad- och takintäckningar. 
 
4.1 Träets begränsningar 
 
För framtiden föreslår expertgruppen att Skanska tillsammans med övriga stora entrepre-
nörer och beställare går i spetsen för hårdare krav på virket så att man inte riskerar att 
bygga in fuktigt trä med redan etablerad påväxt av mögel och blånad. Dessa krav bör be-
stämmas i samråd med träbranschen och materialleverantörerna. 
 
4.2 Riskanalys – fuktsäkerhet i konstruktioner 
 
Begreppet ”fuktdimensionering” innebär en genomgång av fuktsäkerheten för byggnaden 
under hela processen. Material och konstruktioner skall väljas som tål det klimat de ut-
sätts för. Dessutom skall det säkerställas att skador inte kan ske under byggskedet. Käns-
liga detaljer skall särskilt anges. 
 
Detta arbete innebär att samtliga konstruktioner, detaljer, anslutningar och genomföringar 
skall kontrolleras avseende olika fuktkällor. Vad händer om fukt tillförs utifrån genom 
läckage av regn eller snö, inifrån genom kondens av fuktig luft eller som läckage i sam-
band med bygget eller genom att fuktiga material sätts in. En sådan fuktdimensionering  
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innefattar dels beräkningar av uttorkningstider och av fuktvariationer i konstruktionerna 
under en årscykel, dels råd och tips för förhållanden på arbetsplatsen så att material och 
konstruktioner skyddas och inte fuktas upp av vatten eller fuktig luft eller smutsas av 
jord. 
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5 Vad har detta inneburit för Skanska? 
 
Skanska informerade snabbt inom företaget om anledningar till skadorna i Hammarby 
Sjöstad och påminde om de instruktioner som fanns i det interna kvalitetssystemet. Man 
införde också nya förbättrade arbetssätt i Hammarby Sjöstad och i all annan pågående 
produktion. Exempelvis infördes ett krav att tid för uttorkning alltid skall finnas redovisad 
i tidsplanen. Även byggmetodik och byggteknik förändrades. Montage av utfacknings-
väggar i flerbostadshus skall fortsättningsvis ske efter att taket är tätt. Omedelbart efter 
montage skall väggarna skyddas av en täckt ställning. Endast utfackningsväggar utan 
isolering och plast skall användas för flerbostadshus. Isolering, plastfolie och invändig 
gipsskiva får monteras först efteråt, och sedan väggelementet kontrollerats och godkänts. 
 
Under våren 2001 utvecklade Skanska en ny, starkt förbättrad manual över fuktmätning i 
trä. Man har också påbörjat ett arbete att, tillsammans med andra byggföretag, vidareut-
veckla denna så att den kan ligga till grund för en auktorisation av fuktkontrollanter för 
träkonstruktioner.  
 
 

 
 
Fig 14 Nybygge av flervåningshus i trä där Skanska bygger väderskyddat under 

provisoriskt tak. 
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6 Appendix  
Mögel och mikroorganismer 

 
6.1 Allmänt  
 
Till mikroorganismer räknas mögel- och blånadssvampar, bakterier och alger. Med mik-
roorganismer menas organismer som är så små att man behöver mikroskop för att kunna 
se eller studera dem närmare. Andra mikroorganismer, t ex virus, berörs inte i detta sam-
manhang. Ytlig påväxt av alger och jästsvampar kan utgöra såväl ett estetiskt som ett un-
derhållsproblem. 
 
Ur systematisk synvinkel är husmögel ett heterogent begrepp. Det rör sig om många olika 
svamparter som tillhör vitt skilda grupper, liksom även vissa bakterier (actinomyceter). 
Gemensamt för dessa arter är att de i allmänhet börjar uppträda vid lägre fuktinnehåll än 
rötsvamparna (basidiomyceter) och att de då inte orsakar någon hållfasthetsförsämring 
hos trä. De livnär sig på lätt nedbrytbara ämnen, framför allt i vedens ytskikt.  
 
Ett stort antal svampar och bakterier kan växa på trä i fuktig miljö. Dessa arter förekom-
mer normalt i naturen där de vanligtvis lever på dött organiskt material i bestämda ni-
scher. Den skada som orsakas virket är tämligen likvärdig för olika husmögelarter. Om 
vissa arter saknas i ett område, ersätts de av andra. Det är därför i de allra flesta fall ej 
nödvändigt att göra detaljerade artbestämningar när det gäller att lösa husmögelproblem. 
En indelning av arterna i grupper har visat sig praktisk och denna grundar sig på skade-
verkan, mikroorganismernas miljökrav liksom traditionell systematik.  
 
6.1.1 Actinomyceter 
 
Actinomyceter är en stor grupp av jordbakterier. Till skillnad från svamparna saknar de 
en avgränsad cellkärna och cellväggarna är av annan typ. Actinomyceterna växer som 
tunna svamphyfer och det krävs stor förstoring i mikroskop och god träning för att tillför-
litligt kunna bedöma förekomst och frekvens. Actinomyceternas tillväxt liknar den hos 
svampmycel och bildar på motsvarande sätt mycel, som dock oftast är omöjliga att se 
utan förstoring. De har i allmänhet måttliga näringskrav, men gynnas av rik kvävetill-
gång. Många arter kan dessutom leva anaerobt, dvs utan tillgång till syre. Actinomyceter, 
framför allt av släktet Streptomyces, är kända som alstrare av unken luft, exempelvis käl-
larlukt. I fuktskadade hus förekommer actinomyceter på trä eller träbaserat material, ofta 
på material som blivit jordslaget, men även på sand och betong och ofta i krypgrunder.  
 
6.1.2 Mögel- och blånadssvampar 
 
Mögel- och blånadssvampar är imperfekta svampar med välutvecklat mycel och frukt-
kroppar som ibland är synligt för blotta ögat. De breder ut sig på näringsytan med hyfer 
och fruktkroppar och producerar stora mängder sporer. Om svampen har fått växa i rätt 
miljö bildas fruktkroppar. Dessa fruktkroppar är ofta millimeterstora och färgade. Före-
komst av fruktkroppar kan vara ett indicium på att svampangrepp pågått under en något 
längre tid än om enbart mycel påträffas. De mögel- och blånadssvampar som förekommer 
i fuktskadade hus tillhör ett stort antal arter. Framför allt påträffas arter tillhörande släk-
tena Aspergillus, Ceratocystis, Chaetomium, Cladosporium, Penicillium, Stachybotrys 
och Trichoderma. Dessa påträffas i vedens ytskikt eller i märgstrålarna. Blånadssvampar 
tränger djupare in i veden. Svampskadan ser blåaktig ut, då de bruna hyferna ses genom 
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den gulvita veden. Blånadssvamparnas hyfer är tjockväggiga och tål sannolikt uttorkning 
bra.  
 
6.2 Mikroorganismer i byggnader 
 
Det förekommer mögel och andra mikroorganismer överallt i vår omgivning. Där det är 
gynnsamma förhållanden för tillväxt finns också dessa organismer. För byggnadsdelar 
gäller att ju längre ut i konstruktionen man kommer desto fuktigare blir det och där är 
förutsättningarna goda för tillväxt. Att tillväxt sker behöver således inte vara tecken på att 
huset är skadat. Men ibland sker tillväxt i samband med fuktskador, på platser där tillväxt 
normalt inte skall förekomma och då kan organismerna ge upphov till besvär inne. 
 
Svampar och bakterier kan producera ett stort antal flyktiga ämnen (gaser), t ex högre al-
koholer, organiska syror, aldehyder och aminer. Organismerna producerar delvis olika 
ämnen på olika byggnadsmaterial, vid olika omgivningsförhållanden och under olika fa-
ser av sin utveckling. Dessutom kan olika arter och varianter av dessa producera olika 
ämnen. Flera av dessa ämnen har mycket hög penetrationsförmåga och kan t ex diffun-
dera genom plastmaterial (plastmattor, plastfolier etc). I de fall dessa ämnen, genom kon-
vektion eller diffusion, sprids till rumsluften kan flera av dessa ibland uppfattas som lukt. 
Ämnena fäster sig lätt i fibrösa material (t ex tyg, hår, mineralullsisolering) vilka sålunda 
kan vara en källa till obehag. Ofta är unken lukt, så kallad "mögellukt", det första tecknet 
på mikrobiell aktivitet i en byggnad. 
 
Vissa mikroorganismer kan bilda giftiga produkter, t ex mykotoxiner (svampgifter) och 
bakterietoxiner (framför allt endotoxiner men även exotoxiner). Toxiner förekommer, i de 
flesta fall, bundna till cellväggarna. I vissa fall kan de även återfinnas bundna till cell-
membranet eller, i vattenlöslig form, fritt utanför cellen. Toxiner kan, enligt nuvarande 
kunskap, enbart tillföras rumsluften i partikelbunden form. 
 
Nedbrytningsprodukter (gaser eller partiklar) som avges vid tillväxt av mikroorganismer 
kan i vissa fall, bl a beroende på växtplats och omgivningsförhållanden, spridas till 
rumsluften. Oftast sker tillväxten dolt inne i en konstruktionsdel. Organismer som växer 
inne i slutna konstruktioner eller kryputrymmen sprider sig i allmänhet inte alls eller en-
dast i begränsad omfattning till byggnaders rumsluft. Organismer i ventilationssystem 
(tilluft) och på invändiga ytor (väggar etc) kan däremot lätt spridas till rumsluft. Ett stort 
antal organismer kan även frigöras i samband med skadeutredningar, t ex vid ingrepp i 
angripna konstruktionsdelar, samt vid saneringsarbeten. 
 
Ventilation och städning är betydelsefulla när det gäller att avlägsna mikroorganismer och 
deras produkter. Luftburna mikroorganismer och andra små partiklar samt flyktiga ämnen 
avlägsnas med ventilation. De partiklar som avsätts som damm på olika ytor avlägsnas 
genom städning. På sådana partiklar kan t ex mikroorganismer, toxiner och flyktiga orga-
niska ämnen vara fästade. I besparingssyfte reducerar man ofta både uteluftflödet i venti-
lationsanläggningarna och städningens omfattning. Man kan då förvänta sig att antalet 
mikroorganismer (luftburna, partikelbundna och ytbundna) och deras produkter ökar i in-
omhusmiljön. 
 
6.3 Miljöfaktorer för tillväxt av mikroorganismer 
 
Byggnadsmaterial innehåller ofta en mikrobiell flora redan vid inbyggnad. Antalet orga-
nismer och de arter som kan påvisas vid en analys av byggnadsmaterial före inbyggnad, 
beror bl a på ingående råmaterial och på lagrings- och transportförhållande. Denna så 
kallade bakgrundsflora utgör sällan några problem eftersom antalet organismer oftast är 
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lågt. På trävirke förekommer det ofta en mer eller mindre begränsad påväxt av blånads- 
och mögelsvampar samt bakterier. Sådan påväxt kan bl a etableras i virkestorkar eller i 
samband med lagring av virke. 
 
Varaktiga men även periodvisa uppfuktningar av en byggnadsdel eller ett material medför 
emellertid att delar av bakgrundsfloran och även senare i luftburen eller annan form till-
förda mikroorganismer kan växa till med risk för åtföljande skador och problem. Sådana 
uppfuktningar kan inträffa före leverans av material, under byggtiden och under den fär-
diga byggnadens livstid. Avgörande för om organismer kommer att etableras, växa till 
och föröka sig är en kombination av flera faktorer.  
 
Med miljöfaktorer förstås de förhållanden som är nödvändiga för att sporer skall kunna 
gro och för att hyfer skall kunna fortsätta sin tillväxt. Dessa är:  
 
1. Substrat. Det material som mikroorganismen växer på och som innehåller nödvändig 

mängd näring.  
 

2. Mikroklimat. Temperatur och fuktförhållanden. I de flesta fall är det fuktinnehållet på 
materialytan som är avgörande för om mikrobiell tillväxt kan äga rum eller ej. 
  

3. Biologiska faktorer. Interaktioner mellan olika mikroorganismer eller mellan substra-
tet och en mikroorganism, som påverkar dess möjlighet att etablera sig, eller dess till-
växt. 
  

4. Lagringsförhållanden eller kontaminering. 
 
6.3.1 Substrat 
 
Näringstillförsel är en nödvändig förutsättning för att svamp skall kunna växa. Svampar-
na lever av att bryta ner organiska ämnen i mindre beståndsdelar. I huskonstruktioner 
finns ofta rikligt med organiska ämnen från växtriket (träbaserade produkter, jutefibrer 
under golvmattor, pappersbeläggningen på gipsskivor m m). Många svamparter kan växa 
under mycket knappa näringsförhållanden och de organiska ämnen som är lösta i den till-
förda fukten, kan vara tillräckliga.  
 
Svamptillväxt förekommer även ibland på vissa målade ytor utvändigt. Svampsporer 
kontamineras i porer i färgens ytskikt och under perioder med tillräcklig fukttillförsel kan 
mycel utvecklas. Viss typ av ytbehandling har visat sig leda till att upptorkning har för-
dröjts. Under sådana förhållanden kan mögel utvecklas. Även rötskador förekommer i så-
dana utvändiga träpaneler.  
 
Det har sedan länge varit känt att även impregnerat trämaterial kan mögla. I vilken ut-
sträckning som impregnerat trä angrips av mögelsvamp beror på vilken typ av trä-
skyddsmedel som virket är impregnerat med. Tryckimpregnering av trä hämmar i första 
hand rötsvampar men försvårar även tillväxt av mögelsvamp och bakterier. Den tillväxt 
som trots allt kan ske anses kunna ge en besvärande lukt. 
 
Möglingsbenägenheten varierar mellan olika material. Trä och träbaserade material som 
inte har målats eller impregnerats har stor möglingsbenägenhet. Tyvärr kan mögel även 
förekomma på betong och andra mineralbaserade material (t ex skivor av Minerit) när 
tillväxt sker i damm och skräp som smutsat ytorna. På senare tid har mögelproblem och 
därav orsakade missfärgningar uppmärksammats på vattenbaserade och miljövänliga fär-
ger och putser. 
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6.3.2 Mikroklimat 
 
De temperaturer som normalt råder i huskonstruktioner (5 - 30 °C) är gynnsamma för 
svamptillväxt. Vid temperaturer runt 0 upphör tillväxten eller är mycket liten. De flesta 
arter klarar en lång tids "vila" vid mycket låga temperaturer utan att dö. Tillväxten ökar i 
allmänhet med temperaturen inom ovan nämnda temperaturintervall. Högre temperatur 
innebär dock i allmänhet ett lägre RF-värde vilket då begränsar tillväxten.  
 
För mikrobiell aktivitet och tillväxt krävs lämpliga fuktförhållanden. Olika arter har 
olika behov av vatten. Behovet av vatten varierar dessutom mellan olika utvecklingssta-
dier. 
 
Flera studier har visat att vid konstanta fukt- och temperaturbetingelser krävs en relativ 
fuktighet om minst ca 80 % för att tillväxt av mögelsvamp skall ske. Vid relativa fuktig-
heten 80 % eller därunder anses tillväxt kunna ske endast hos vissa arter. Blånadssvampar 
kräver en minsta relativ fuktighet om ca 85 % för att kunna växa. Bakterier kräver en re-
lativ fuktighet om minst ca 80 % med undantag av Actinomyceter (mycelbildande bakte-
rier) vilka kan växa vid något lägre relativ fuktighet. 
 
Olika arter gynnas av olika pH-värde i miljön. I allmänhet gynnas bakterietillväxt av 
svagt alkalisk miljö. Svamptillväxt gynnas av svagt sur miljö, även om olika arter kan 
växa inom intervallet pH2 - pH10. 
 
6.3.3 Biologiska faktorer 
 
Svampar och bakterier livnär sig på organiska ämnen. Vissa bakterier kan även livnära 
sig på oorganiska ämnen. Trä eller träbaserade material som t ex virke, träbaserade ski-
vor, förhydningspapp, pappersbeläggning på gipsskivor och juteväv på undersidor av 
golvmattor är vanliga kol- och energikällor. Även färg, plastfolier och golvlim kan utgöra 
näring. 
 
Oorganiskt material såsom mineralull, sand och betong har tidigare inte ansetts kunna bli 
angripna av mikroorganismer. Senare rön visar emellertid att t ex mineralull kan utgöra 
en näringskälla på grund av att denna bl a innehåller bindemedel (urea, formaldehyd och 
fenol) och mineraloljor. Oorganiskt material kan dessutom vara förorenat av jord, damm, 
sågspån, humus etc vilket kan utgöra näring. Mikroorganismer kan dessutom livnära sig 
på döda mikroorganismer. 
 
Svampar utnyttjar vanligtvis cellulosahaltigt material mer effektivt än vad bakterier gör. 
Många bakterier har å andra sidan en unik förmåga att utnyttja vissa svårnedbrytbara orga-
niska föreningar som andra organismer inte kan utnyttja. Detta innebär att svampar och 
bakterier delvis har olika förmåga att etablera sig på olika typer av byggnadsmaterial. 
Svampar har t ex större benägenhet att kolonisera trävirke än vad bakterier har. 
 
Olika organismer kan samarbeta vid kolonisering av svårnedbrytbara material. Så gynnar 
t ex förekomst av blånadssvamp i trä en senare etablering av rötsvamp, bl a genom att 
virke angripet av blånadssvamp har svårt att torka ut.  
 
Förekomsten av syre påverkar den biologiska floran så att antingen syrekrävande arter 
(aerober) eller arter för vilka syre är giftigt (anaerober) kan utvecklas. Mikroaerofiler krä-
ver syre men i en mycket låg koncentration. Svampar anses endast kunna växa aerobt 
även om vissa arter kan växa vid en extremt låg syrehalt. Bland bakterier finns däremot, 
t ex inom klassen Actinomycetes, såväl aeroba, anaeroba som mikroaerofila arter. Syre-
fattiga och möjligen även anaeroba miljöer kan förekomma i golvspackel, under mattor 
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och i andra relativt täta konstruktioner. De anaeroba organismerna behöver större mängd 
näring för att producera samma mängd energi som aeroba organismer. Detta innebär att 
aeroba organismer i allmänhet har högre tillväxthastighet och därvid kan bryta ner mate-
rial snabbare än vad anaeroba organismer gör. 
 
6.3.4 Lagringsförhållanden 
 
Allt virke möglar inte inom intervallet 80 - 90 % RF. Avgörande tycks vara vad som hänt 
med virket under hantering, lagring och transport, före inbyggnad i en konstruktion. Kon-
taminering av sporer på materialytan, begynnande hyftillväxt, liksom övrig mikrobiell 
påverkan under lagringstiden, är faktorer som gynnar mögelutvecklingen.  
  
Svampar och bakterier i vilstadium aktiveras om betingelserna för tillväxt blir fördelak-
tiga, t ex då fuktigheten ökar från otillräcklig till gynnsam fuktighet. Det fuktinnehåll som 
behövs för att väcka vilstadier är högre än det som organismen sedan behöver för att i ak-
tivt stadium fortsätta växa och föröka sig. 
 
I tillräckligt fuktigt material inleds angrepp i allmänhet med att bakterier samt mögel- och 
blånadssvampar börjar växa på materialytor (sporer gror, hyfer tillväxer). Då nedfukt-
ningen är omfattande och långvarig, kommer efter en tid rötsvampar med vednedbrytning 
som följd. Närvaro av djur (insekter, kvalster m m) indikerar att svamppåväxt kan ha på-
gått en längre tid då dessa djur bl a livnär sig på svamphyfer. Då de för tillväxt lämpliga 
förutsättningarna försämras, förändras florans artsammansättning samtidigt som de förut 
dominerande arternas tillväxt avstannar, utan att deras livskraft behöver upphöra helt (vil-
stadium). 
 
Tillväxten av mikroorganismer sker snabbast vid konstant gynnsamma förhållanden med 
avseende på bl a fukt, temperatur och näring. Varierande fuktinnehåll i en konstruktions-
del leder i allmänhet till långsammare tillväxt än konstant fuktinnehåll. 
 
6.4 Medicinska aspekter 
 
6.4.1 Vistelse i fuktskadade byggnader 
 
En del personer som vistas i fuktskadade byggnader upplever besvär, medan andra perso-
ner som vistas i samma miljö är helt besvärsfria. Besvären uppträder i allmänhet då per-
sonen vistas i byggnaden och minskar eller försvinner då han/hon lämnar den. 
 
De vanligaste av dessa besvär/symtom är trötthet, huvudvärk och irritation i slemhinnor 
eller på hud. Exakt vad som orsakar symptomen är inte med säkerhet känt men sannolikt 
kan olika typer av föroreningar ge symtom var för sig eller tillsammans. I de allra flesta 
fall påminner symtomen om ”allergiska” symptom men allergi kan ej påvisas med blod-
prov. Åtskilliga personer upplever sig också bli mer känsliga mot olika ämnen efter viss 
tids vistelse i fuktskadade byggnader. 
 
Mikroorganismernas betydelse i detta sammanhang är inte klarlagd. Från andra miljöer  
(t ex hantering av mögligt spannmål) vet man att en hög halt svampsporer i inandnings-
luften ( 10 miljoner sporer/m3 och högre) kan orsaka lungförändringar och i vissa fall fe-
ber. Dessa besvär förväntas inte uppkomma vid vistelse i fuktskadade byggnader där hal-
ten av sporer i luften brukar vara några hundra per m3, dvs av samma storleksordning som 
i miljöer utan fuktproblem och ofta lägre än vad som kan uppmätas utomhus under som-
mar och höst. 
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Nyare forskning visar att det sannolikt finns ett samband mellan förekomsten av fuktska-
dor och mikroorganismer i en byggnad och hälsorisker. 
 
Det är sannolikt att frigjorda kemiska ämnen har betydelse för uppkomst av besvär i fukt-
skadade byggnader genom irritation av slemhinnorna i de övre luftvägarna. Kemiska äm-
nen kan emitteras från såväl byggnadsmaterial som i samband med tillväxt av mikroorga-
nismer. Vilka ämnen som är mest betydelsefulla är dock okänt. 
 
Om byggnaden åtgärdas brukar besvären gå tillbaka även om det kan gå viss tid. Efter-
som de aktuella symtomen även finns i ”bra” miljöer skall man dock aldrig förvänta sig 
att alla personer blir helt besvärsfria efter vidtagna åtgärder. 
 
6.4.2 Arbetsmiljö 
 
I samband med sanering av fuktskadade byggnader frigörs stora mängder sporer. Av detta 
skäl bör arbetsområdet avskärmas och personal som utför detta arbete skydda sig med 
andningsmask och filter. De som dag efter dag öppnar upp fuktskadade väggar och golv 
eller som ofta besöker vindar eller krypgrunder bör regelmässigt skydda sig. För personer 
som bara tillfälligt vistas i lokaler där sanering pågår är risken för besvär inte särskilt stor.  
 
6.5 Referenser 
 
NILS HALLENBERG, ELISABET GILERT. Mikrobiologiska analyser av prover från 
byggnad. Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Byggnadsfysik SP Rapport 1993:19 
 
ROLF HILLING SP, URBAN PALMGREN Pegasus Lab. Fukt, svamp och bakterier i 
byggnader. En handledning vid skadeutredningar.  Sveriges Provnings- och Forskningsin-
stitut, Byggnadsfysik, SP Rapport 1993:07 
 
INGEMAR SAMUELSON et al. Att undersöka innemiljö. Sveriges Provnings- och 
Forskningsinstitut, SP Rapport 1999:01 
 
PERNILLA JOHANSSON, ANNIKA EKSTRAND-TOBIN, EVA SIKANDER. 
Hantering och urval av trämaterial avsett för återanvändning. Byggmästareföreningen 
Väst Rapport 9904 
 
Inneboken. Folkhälsoinstitutet, Socialstyrelsen, AB Svensk Byggtjänst 1998 
 
JAN SUNDELL, MAX KJELLMAN. Luften vi andas inomhus. Folkhälsoinstitutet, 
Stockholm 1994 
 
PERNILLA JOHANSSON, JÖRAN JERMER, INGVAR JOHANSSON. Provning av 
träskyddsmedel klass AB. Resultat efter tre års exponering. SP Rapport 2001:33 
 
Socialstyrelsens allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken – fukt och mikroorganismer. 
SOSFS 1999:21 (M) 
 



33 
 
 
 
 

Tabell 1 Vanligt förekommande organismer. Karaktär och miljökrav 
 

Organism Karaktär 
Allmänna miljökrav för 

tillväxt Uppgifter avseende tillväxt i och på  trä 

(klass)  relativ fuk-
tighet 

(2) 

temperatur 
(3) 

Erforderlig fuktkvot Ytliga 
angrepp 

Angrepp 
inne i 

material 

Hållfast-
hetsför-
sämring 

Rötsvampar 
(Basidiomycetes) 
(1) 

Brunrötesvampar bryter ner 
cellulosa i cellväggar. Vitrö-
tesvampar bryter ner både lig-
nin och cellulosa i cellväggar. 
I vissa fall luktalstring. 
Vissa arter med stor sporpro-
duktion 

Fuktkvot 
avgörande

> ca 0 °C >ca 0,28 
(28 %) 

Ja Ja Ja 

Blånadssvampar 
(Fungi imperfecti 
och Ascomycetes) 

Förstadium till rötangrepp. 
Välutvecklat mycel. Ibland 
synligt. 
I sällsynta fall luktalstring. 
Liten sporproduktion. 

>ca 85 % > ca -5 °C För tillväxt är orga-
nismerna beroende av 
fuktinnehållet i träets 
ytskikt. Relativa fuk-
tigheten vid träytan 
anses vara det mest 
representativa måttet 
på detta fuktinnehåll 
(10) 

Ja Ja I vissa 
fall (4) 

Mögelsvampar 
(Fungi imperfecti 
och Ascomycetes) 
(5) 

Välutvecklat mycel på mate-
rialytor. Ibland väl synligt. 
Luktalstrare. 
Riklig sporproduktion. 

>70-80 % > ca -3 °C För tillväxt är orga-
nismerna beroende av 
fuktinnehållet i träets 
ytskikt. Relativa fuk-
tigheten vid träytan 
anses vara det mest 
representativa måttet 
på detta fuktinnehåll 

Ja I vissa 
fall (4) 

I vissa 
fall (4) 

(Zygomycetes) 
(6) 

Välutvecklat mycel på mate-
rialytor. Ibland synligt. 
Uppgift om luktalstring sak-
nas. 
Riklig sporproduktion. 

>85-95 % >ca 0 °C För tillväxt är orga-
nismerna beroende av 
fuktinnehållet i träets 
ytskikt. Relativa fuk-
tigheten vid träytan 
anses vara det mest 
representativa måttet 
på detta fuktinnehåll 

Ja Nej Nej 

Jästsvampar (En-
domycetes) 
(7) 

Bildar ej äkta mycel. 
I vissa fall luktalstring. 
Liten sporproduktion 

Uppgift 
saknas 

Uppgift 
saknas 

Uppgift saknas Ja Nej Nej 

Aktinomyceter 
(Actinomycetes) 
(8) 

Svampliknande bakterier. 
Små näringskrav 
Luktalstrare. 
Riklig produktion av sporer. 

>75-80 % > ca 0 °C För tillväxt är orga-
nismerna beroende av 
fuktinnehållet i träets 
ytskikt. Relativa fuk-
tigheten vid träytan 
anses vara det mest 
representativa måttet 
på detta fuktinnehåll 

Ja Uppgift 
saknas 

Uppgift 
saknas 

Övriga bakterier 
(9) 

I vissa fall luktalstrare. >ca 80 % Kan växa 
vid tempe-
raturer  
under 0 °C 

För tillväxt är orga-
nismerna beroende av 
fuktinnehållet i träets 
ytskikt. Relativa fuk-
tigheten vid träytan 
anses vara det mest 
representativa måttet 
på detta fuktinnehåll 

Ja I vissa 
fall (4) 

I vissa 
fall (4) 

 



34 
 
 
 
 

(1) För äkta hussvamp gäller särskilda speciella betingelser. Förutom tillgång till vatten 
krävs att svampen har tillgång till kalk, t ex i en murad vägg eller skorsten. 

 
(2) Olika arter har olika behov av vatten för att kunna växa. Angivna värden avser riktvär-

den för vid vilken lägsta relativ fuktighet de minst fuktkrävande svamp- och bakterie-
arterna inom respektive klass kan växa till. Vid lägre relativ fuktighet kan tidigare eta-
blerade svampar och bakterier inte växa till men väl överleva viss tid. 

 
(3) Vid lägre temperatur än den i tabellen angivna avstannar organismernas tillväxt. 
 
(4) Vissa blånadssvampar, mögelsvampar och bakterier kan under mycket fuktiga förhål-

landen orsaka s k soft rot i trä med hållfasthetsförsämring som följd. 
 
(5) Vanligt förekommande mögelsvampar är : Aspergillus versicolor, Phialophora fastigata, 

Penicillium corylophilum och Penicillium cyclopium. 
 
(6) Det förekommer att dessa svampar räknas till mögelsvamparna. Främst påvisas arter 

tillhörande släktena Mucor och Rhizopus. 
 
(7) Det förekommer att jästsvampar räknas till klassen Ascomycetes (Proto Ascomycetes). 
 
(8) Främst påvisas arter tillhörande släktet Streptomyces. 
 
(9) Främst påvisas arter tillhörande släktena Bacillus och Pseudomonas. 
 
(10) För djupgående blånad är dessa svampar mer beroende av fuktkvot i träet än av den 
relativa fuktigheten. För djupgående blånad krävs i allmänhet en minsta fuktkvot nära 
0,28 (28 %). 
 
 
 






