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Abstract   
 
Sustainable actions against mould and odour in buildings 
 
Many reports on the increasing incidence of allergies and hyper-sensitivities among both 
adults and children - together with reports on poor indoor climate conditions, damage to 
buildings and poorly cared for and maintained ventilation systems - indicate a need to 
improve the indoor environment in many buildings.  Particular attention has been paid to 
premises where children and young persons are present, with investigations of schools 
and day-care centres finding substantial shortcomings not only in design and in the choice 
of materials, but also in general operational care and maintenance.  Residential buildings, 
offices and other premises also need to be renovated and improved in this respect. 
 
However, before starting to tackle the problems in a building, it is necessary to know 
what has caused the problems and how they should be put right.  All too often, 'improve-
ments' are carried out without knowing if they are really appropriate, or in the same way 
as was done originally.  There is a considerable risk of failure if the underlying causes of 
the problem have not been carefully investigated. 
 
The report discusses various types of damage to buildings, how they should be investi-
gated and how they can be rectified.  It describes surveys of moisture-damaged buildings, 
how they are carried out, what measurements need to be made and how the underlying 
problems can be identified.  It also describes the methodology of investigating sick 
buildings, i.e. those in which the occupants experience health and similar problems that 
can be linked to the building.  It is often very difficult to investigate the conditions in sick 
buildings, as there can be many causes of the problems.  Several faults or defects can 
often interact with conditions that are unrelated to the building, to produce problems for 
the occupants.  
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Förord 
 
Denna rapport är en slutrapportering av ett BFR- (numera FORMAS-) finansierat projekt 
med titeln ”Hållbar allergisanering av skolor och daghem”. När projektet planerades var 
avsikten att först samla teknisk information om vanliga fel och brister i skolbyggnader, 
fel som kan orsaka dålig innemiljö och innebära besvär för överkänsliga och allergiska 
personer. Denna första del skulle även innehålla exempel på olika åtgärder och erfaren-
heter från utförda objekt. I projektets andra del skulle denna information tillämpas i ett 
pågående saneringsobjekt nämligen Rydsskolan i Skövde. Av olika skäl blev det emeller-
tid inte möjligt att genomföra projektets praktiska tillämpning.  
 
Kapitel 6 Yttertak har skrivits av Ingemar Nilsson och Mats Tornevall, SP, kapitel 7 
Bjälklag av Tom Follin, Sycon Barab och kapitel 8 Krypgrunder av Anders Kumlin, AK 
Konsult Indoor Air. Ingemar Samuelson ansvarar för övriga kapitel och har redigerat rap-
porten. 
 
 
Borås januari 2003 
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Sammanfattning 
 
Många rapporter om ökad förekomst av allergier och överkänslighetsreaktioner hos både 
barn och vuxna tillsammans med rapporter om dålig innemiljö, skadade byggnader och 
dåligt skötta och underhållna ventilationssystem pekar på behov av att förbättra innemil-
jön i många byggnader. Särskilt intresse har ägnats lokaler för barn och unga och under-
sökningar av skolor och daghem har pekat på stora brister både i val av konstruktioner 
och material och i drift och skötsel. Även bostäder, kontor och andra lokaler behöver re-
noveras och förbättras i detta avseende. 
 
Innan man gör åtgärder i en byggnad med problem måste man emellertid veta vad som 
orsakat problemen och hur lösningen ser ut. Alltför ofta görs åtgärder i blindo eller på 
samma sätt som man gjorde i tidigare fall. Det är stor risk för misslyckande om man inte 
noga har utrett skadeorsaken. 
 
I rapporten diskuteras olika typer av byggnadsskador, hur de ska utredas och hur åtgärder 
kan ske. Kapitel 3 behandlar skadeutredning i fuktskadade byggnader. Här beskrivs hur 
man går till väga, vilka mätningar man ska göra och hur man kommer fram till skadeor-
saken. Kapitel 4 handlar om utredningsmetodik i ”sjuka hus” dvs sådana byggnader där 
de som brukar lokalerna upplever besvär som kan kopplas till vistelse i byggnaden. Det är 
ofta mycket besvärligt att utreda förhållandena i sådana ”sjuka hus” eftersom det kan fin-
nas många förklaringar till besvären. I många fall samverkar flera fel och brister med för-
hållanden som inte har med byggnaden att göra till besvärsupplevelse för brukarna.  
 
Kapitel 5 är en sammanställning av vanliga skador och erfarenhetsmässigt hållbara åtgär-
der. 
 
I kapitel 6 – 8 ges noggrannare beskrivning av utredningsmetodik och exempel på vanliga 
skador och åtgärder i tak, bjälklag och krypgrunder.  
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1 Bakgrund 
 
Många rapporter om ökad förekomst av allergier och överkänslighetsreaktioner hos både 
barn och vuxna tillsammans med rapporter om dålig innemiljö, skadade byggnader och 
dåligt skötta och underhållna ventilationssystem pekar på behov av att förbättra innemil-
jön i många byggnader, i skolor och daghem såväl som i bostäder, kontor och andra lo-
kaler [1-5].  
 

 
 
Fig 1:1 Rapporten 220 skolor, (SP RAPPORT 1998:34) är en genomgång av 

skadeutredningar som genomförts på SP under ca 20 år. Rapporten ger 
exempel på fel och brister i byggnadskonstruktioner och materialval och i 
ventilationsutformning som har lett till innemiljöproblem. 

 
I samband med att medel satsas av kommuner och andra förvaltare för ombyggnad till 
god innemiljö och i vissa fall även särskild allergisanering av skolor och daghem är det 
angeläget att tillse att rätt åtgärder genomförs, att dessa åtgärder blir hållbara och att erfa-
renheter för framtiden kan komma ur detta arbete.  
 
Hur skadeutredningar ska genomföras finns flera rapporter om liksom hur man kartlägger 
problem och väljer åtgärder [8-10]. 
 
I SP-rapporten 220 skolor (se ovan) om skador och fel i skolbyggnader [5] visas en 
mängd exempel på fel som har lett till dålig inomhusmiljö. Felen har uppstått i olika ske-
den i byggprocessen. Många har skapats på ritbordet, andra har uppstått under byggske-
det. Ibland består felen i slarv, ibland i okunnighet. En del fel har orsakats av eftersatt un-
derhåll eller felaktig drift och skötsel. Ibland har dålig innemiljö också orsakats av felak-
tigt brukande. De flesta fel är i sig själva inte särskilt allvarliga men i kombination med-
verkar de till dålig innemiljö. De flesta av dessa fel hade undvikits om byggprocessen 
varit kvalitetssäkrad.  
 
Rapporten Goda exempel på sunda hus [11] visar att resultatet oftast blir gott i kvalitets-
säkrade processer. Det är således sannolikt viktigare att kvalitetssäkra arbetet, dvs att 
säkerställa att konstruktioner och material används på rätt, sätt än att göra omfattande 
konstruktionsförändringar eller materialbyten. Ivern att bygga sunt och miljöanpassat har 
inte alltid lett till bättre hus. Tvärtom har det i vissa fall visat sig uppstå nya fel när stora 
byggtekniska förändringar genomförs. Avarter av s k ekologiskt byggande är exempel på 
detta [12-14]. 
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2 När behöver man göra större utredningar? 
 
Skador och fel förekommer ofta. Ibland är det lokala fel utan betydelse för innemiljön, 
ibland är det fel som får stora konsekvenser. Det kan vara svårt att avgöra när större an-
strängningar ska göras. I de flesta fall gör man åtgärder när felen visar sig och resultatet 
blir gott. Men ibland blir det inte så. En skada som inte åtgärdas i tid kan då få stora kon-
sekvenser.  
 
2.1 Tydliga tecken på skador i byggnaden 
 
Det är viktigt att man tolkar tecknen på begynnande skador rätt. Personal som brukar lo-
kalerna är viktiga i detta arbete. Vaktmästare, städpersonal, lärare och elever, alla som 
använder och vistas i lokalerna ska vara medvetna om vad som kan vara sådana tecken 
• vatten 
• fuktfläckar 
• unken lukt, mögellukt 
• stickande lukt 
• dåligt fungerande ventilation 
• m m 
 
Om skadorna inte åtgärdas i tid kan det leda till större problem.  
 
Vatten 
 
Orsaken till vatten är ofta elementär och åtgärdas omedelbart. Läckande rör eller installa-
tioner förekommer ofta men vattnet kan också komma från läckande tak eller från kon-
densutfällning inne i väggar eller tak eller mot kalla rör. Om man inte själv finner en för-
klaring till vattnet måste orsaken utredas av fackman. 
 
Fuktfläckar 
 
Fuktfläckar eller spår av rinnande vatten är tecken på onormal fuktförekomst. Här kan 
förklaringarna vara många: kondens, läckage, markfukt, inbyggd fukt osv. Även i detta 
fall behöver skadan ofta utredas av fackman. 
 

 
 
Fig 2:1 Fuktfläckar på invändiga ytor är tydliga tecken på skador. Oftast förekom-

mer emellertid skadorna inne i golv, väggar och tak och syns inte som fukt-
fläckar eller missfärgningar. 
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Lukt 
 
Orsaken till unken lukt eller mögellukt kan vara fuktskador inne i ytterkonstruktioner, 
under mattor eller i innerväggar. Lukt kan även komma från otäta vattenlås eller dåligt 
städade utrymmen. En golvmatta som är limmad mot fuktig betong ger ofta ifrån sig en 
stickande, ”kemisk” lukt. Olika lukter är ofta en första indikation på skador och fel och 
bör tas på allvar. Utredning behöver normalt göras av fackman om inte skadeorsaken är 
tydlig. 
 
Ventilation 
 
Dåligt fungerande ventilation visar sig som unken luft inne, särskilt i lokaler där många 
personer vistas samtidigt. Andra tecken kan vara kondens på fönster eller dåligt utvädrad 
lukt av mat. 
 
När det finns tydliga tecken på skador, fuktfläckar eller utströmmande vatten eller när det 
luktar illa ska utredningen genomföras på sätt som beskrivs under avsnitt 3. 
  
2.2 Tecken på ohälsa 
 
När många personer klagar på förhållandena i innemiljön talar man om ”sjuka hus”. Kla-
gomålen gäller koncentrationssvårigheter, slemhinneirritationer och hudirritationer. 
Denna typ av besvär, som benämns sjuka hus syndrom SBS (sick building syndrom), är 
besvär som de flesta personer drabbas av några gånger om året. Men i ett ”sjukt hus” 
drabbas många personer, de drabbas ofta och besvären är kopplade till vistelse i byggna-
den. 
 
När människorna som använder byggnaden drabbas av dessa besvär måste utredningen 
göras på ett genomtänkt sätt. Man måste som förvaltare och lokalansvarig ta tag i proble-
men på ett tidigt stadium och ha en plan för hur utredningen ska ske. Om man inte gör så 
är det lätt att brukarna blir otåliga över att ingenting sker alternativt låter göra egna utred-
ningar.  
 
Det kan emellertid vara svårt att avgöra när en omfattande utredning ska starta. Enskilda 
klagomål kan vara tecken på problem av denna art men är det ofta inte. Ett bra råd är att 
ta alla klagomål på allvar och besöka personer som klagar och informera sig om vad kla-
gomålen gäller. 
  
Många klagomål på olämpligt inomhusklimat har vuxit från ett litet problem till ett stort, 
ofta med inslag av misstro, genom att alltför lång tid förflutit innan något händer. Det är 
därför inte nog viktigt att uppmana förvaltare och övriga ansvariga att agera tidigt och 
snabbt när klagomål framförs. Man bör alltid utgå från att klagomålen är berättigade. 
 
Det finns i initialskedet ofta önskemål från brukarna att det ska genomföras tekniska mät-
ningar i innemiljön. Det kan gälla komplicerade mätningar av mikroorganismer eller ke-
miska ämnen. Erfarenhetsmässigt ger dock dessa mätningar antingen värden som ligger i 
normalintervall eller resultat som inte kan tolkas pga avsaknad av riktvärden. Under alla 
omständigheter ger mätningarna sällan möjligheter att uttala sig om risken för ohälsa.  
 
När det finns tecken som tyder på att besvären hos brukarna kan ha sin orsak i vistelse i 
byggnaden ska utredning genomföras på sätt som beskrivs under avsnitt 4. 
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3 Skadeutredning i samband med fukt-
problem 

 
Skadeutredningen ska inriktas på att förklara ett påtagligt fysiskt problem eller fel i bygg-
naden. Utgångspunkten är att fukt på ett eller annat sätt orsakat problemet. 
 
3.1 Skadetyp 
 
Följande är exempel på problem som ofta är relaterade till fukt. 

• Synlig fuktskada, fuktfläckar, missfärgning, mögelpåväxt etc. 

• Förtvålat lim under golvmattor, lukt från mjukgörare, lukt från flytspackel, missfär-
gad parkett etc. 

• Elak lukt, mögellukt, unken lukt, potatiskällare, ”instängd” lukt etc. 

• ”Kondens på fönster” är ett tecken på hög fuktighet, oftast på grund av låg luftväx-
ling. Detta kan visserligen även leda till fuktskador men kan framför allt leda till 
andra innemiljöproblem på grund av dålig luftkvalitet. 

 
3.2 Dokumentation före utredning 
 
Före utredning på plats är det lämpligt att ta del av befintligt material. Allt sådant material 
kan ge ledtrådar i utredningsarbetet. 

• Ritningar som visar aktuella konstruktioner och material. Hur används byggnaden, 
hur värms den, hur ventileras den etc. 

• Skadehistoria, när upptäcktes fuktproblemen, vilken omfattning har de,  är de olika 
vid olika tider på året eller på dygnet. 

• Vem eller vilka har lämnat uppgifter om skadan. Har åtgärder vidtagits tidigare. Har 
dessa föregåtts av tidigare utredning, ta i så fall del av den.  

 
3.3 Tänkbara skadeorsaker  
 
Med hjälp av tillgänglig dokumentation kan man formulera ett antal hypoteser för vad 
som kan ha orsakat skadan. En sådan hypotesbildning innebär att man ställer upp alla 
tänkbara förklaringar till skadan t ex 
• ”normala förhållanden” dvs konstruktionen är en riskkonstruktion där skador ofta 

sker 
• kondens på grund av diffusion av fukt inifrån 
• kondens på grund av konvektion av fuktig luft inifrån och ut 
• läckage av regnvatten 
• läckage från installationer 
• inbyggd fukt 
• uteluftens fukt 
• markfukt som diffunderar upp i grunden 
• markfukt som sugs kapillärt upp i grunden 
• något annat 
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3.4 Mätning på plats 
 
Alla mätningar som görs ska ha som syfte att antingen visa att det är så fuktigt att skador 
kan uppstå samt att ange omfattningen av skadan eller att klarlägga varför skadan har 
skett dvs förklara varför det är fuktigt. Mätningen ska bekräfta eller förkasta de hypoteser 
som ställts upp enligt ovan. Det betyder att man ska mäta både där man förväntar sig att 
finna höga fukttillstånd och där det förväntas låga. Ett sådant sätt att mäta kan klarlägga 
både omfattning och orsak. Om orsaken inte blir känd kan heller inte åtgärd föreslås. 
 
Följande mätningar kan vara lämpliga i ett enskilt fall. 

• Temperatur och RF inne, ute och i tillämpbara fall i ventilerade utrymmen och inne i 
konstruktioner. Dessa mätningar ger förutsättningar för bestämning av fuktvandring i 
konstruktionerna och ger också det klimat som ytskikten är i jämvikt med. 

• Temperatur och RF i skadade och inte skadade konstruktioner. Med hjälp av mätvär-
dena kan ånghalter beräknas vilket ger fuktvandringsriktning som kan förklara varför 
skadorna har skett. 

• Fuktkvot i material kan ge svar på om kritiska värden har överskridits. 

• I vissa fall kan det vara lämpligt att mäta lufttryckskillnad över konstruktioner för att 
förklara kondensskador på grund av konvektion. 

 
3.5 Provtagning 
 
Det är ofta nödvändigt att bekräfta skadeförekomst genom att analysera material. Det kan 
gälla mikrobiologisk påväxt eller kemisk nedbrytning, men viktigt är att analysen görs pa-
rallellt med fuktundersökningen så att analyser och mätningar styrker varandra. Där det är 
eller har varit fuktigt förväntar man skada, där det är torrt förväntas ingen skada. Om man 
finner att det ändå finns påväxt där det är torrt ger detta information om att det tidigare 
har varit fuktigt när skadan inträffade. Utredningen ska då visa vilken typ av uppfuktning 
det var fråga om, om det var ett enstaka tillfälle eller om det kan förväntas ske igen, t ex 
en gång om året. 

• Ta prov på material för analys av eventuell mikrobiologisk påväxt. Materialets fuktin-
nehåll mäts alltid på plats. 

• Ta materialprov för kemisk analys av emissioner eller mät emissioner på plats. 

• Ta luftprov för analys av flyktiga organiska ämnen. Leta efter ämnen som skulle 
kunna tyda på skador t ex i lim eller mattor. 

 
3.6 Beräkningar 
 
Med utgångspunkt från konstruktionsutformning och material samt omgivningsförhållan-
den kan man beräkna förväntade fuktförhållanden i olika delar. En sådan beräkning kan 
t ex visa på risken för kondensutfällning under vintern. Beräkningen kan även användas 
för att uppskatta torktid efter gjutning eller torktid efter en inträffad fuktskada. Sådana be-
räkningar kan vara tämligen enkla handberäkningar och ändå ge god information i skade-
utredningen. Även mera avancerade beräkningar med hjälp av datorprogram kan komma 
till användning. Datorprogram finns tillgängliga för beräkning av uttorkningstiden efter 
gjutning. 
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3.7 Analys av mätvärden, provtagning och beräk-

ningar 
 
Skadeutredningen ska visa  
• dels om det föreligger en skada, dvs om det är så fuktigt att skada kan uppstå. Utred-

ningen ska även visa skadeutbredningen 
• dels orsaken till denna skada ,dvs var fukten kommer ifrån 
 
Med skadeutredningen som grund ska man kunna välja åtgärd och föreslå omfattning av 
åtgärderna. 
 
3.8 Sannolik skadeorsak 
 
Utgående från uppmätta värden och från beräkningsresultat ska man kunna peka ut en 
sannolik skadeorsak. Såväl mätningar som beräkningar ska härvid användas för att för-
kasta respektive styrka de tidigare uppställda tänkbara skadeorsakerna. 
 
3.9 Diskussion om tänkbara åtgärder 
 
När skadeorsaken är känd ska åtgärder väljas och skadeomfattningen anges. 
 
3.10 Förslag till åtgärd 
 
Vald åtgärd ska teoretiskt sett kunna lösa problemet. Detta ska visas antingen genom 
hänvisning till erfarenheter från liknande skador eller genom en teoretisk beskrivning. 
 
När åtgärden utförs ska arbetet kvalitetssäkras så att resultatet blir det avsedda. Viktiga 
punkter i kvalitetssäkringen ska särskilt anges i rapporten. Som exempel kan nämnas be-
hovet av fullständig täthet mot angränsande byggdelar vid installation av ventilerade 
golv. Här krävs ordentlig kontroll under entreprenaden för att säkerställa att åtgärden 
kommer att ge rätt funktion. 
 
Resultatet av åtgärden ska kontrolleras. Om åtgärden innebär att fuktförhållandena kom-
mer att ändras ska detta verifieras med mätningar. 
 
3.11 Rapport 
 
I rapporten ska all information ges. Även den som inte är insatt i fallet ska kunna förstå 
vad som är gjort och varför skadan har inträffat. Det ska klart framgå varför man har 
kommit fram till en viss skadeorsak och varför man har valt en viss åtgärd.  
 
Följande delar ska ingå i rapporten: 

• Uppgifter om byggnaden och redovisning av bakgrundsmaterial. 

• Beskrivning av skadorna, vem som har lämnat upplysningar, när skadorna har inträf-
fat, vilken omfattning de har m m. 

• Redovisning av mätningar och iakttagelser på plats, tidpunkter för mätningar, använda 
mätmetoder, redovisning av kalibrering etc. 

• Resultat från eventuella beräkningar. 



14 
 
 
 
 

• Slutsatser av utredningen, sannolik skadeorsak. 

• Eventuellt förslag till åtgärd. 

• Förslag till kvalitetssäkring av åtgärdens utförande. 

• Förslag till uppföljning av åtgärden, kontroll av att resultatet har blivit det önskade. 

• Underskrift av ansvarig utredare och eventuellt även kontrasignering av den som 
granskat utredningen. 
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4 Skadeutredning i ”sjuka hus” 
 
Ett ”sjukt hus” är en byggnad där många av brukarna klagar på SBS-symptom. Skadeut-
redningen i ett ”sjukt hus” kan inte ske på samma sätt som i ett hus med påtagliga skador 
och problem utan måste gå till på ett systematiskt sätt. Om man alltför tidigt låser sig för 
mätningar av ett visst slag eller kopplar in specialister på enskilda innemiljöparametrar, 
istället för att angripa problemen på ett generellt sätt, kan man efter dessa mätningar bli 
tvingad till åtgärder i stor omfattning utan att effekten blir den önskade. Man måste därför 
försöka få en översikt av problembilden innan man koncentrerar sig på enskilda, nog-
grannare tekniska mätningar. Såväl undersökningar som åtgärder bör utföras i logisk ord-
ning och med enklare översikter först och noggrannare undersökningar och utredningar 
när bättre insikt om problemen i det aktuella fallet föreligger. 
 
4.1 Skadetyp 
 
Det finns inga typiska tekniska skador i ”sjuka hus”. Många olika skador och fel har dock 
pekats ut som medverkande till ”sjuka hus”. Exempel är mögelproblem, bakterier, flyt-
spackel, mjukgörare i PVC-mattor, elak lukt från nedbrutet golvlim m m. När personer 
upplever SBS-symptom kan emellertid orsaken sällan hänföras till enskilda fel utan ver-
kar vara en kombination av flera olika faktorer. Från utredningssynpunkt är det därför 
rimligt att anta att flera faktorer tillsammans kan framkalla symptom. Även stress och 
psykosociala förhållanden kan sannolikt medverka som faktorer som ökar påverkan från 
den fysiska och kemiska miljön. 
 
En allmän iakttagelse i hus med innemiljöproblem är att det ofta förekommer en svag 
men obehaglig lukt. Ofta kan det vara svårt att peka ut enskilda luktkällor men mögel, 
bakterier, emissioner från byggmaterial och inventarier är ofta inblandade. Lukten kan, 
förutom en indikation på föroreningar, även i sig själv vara en stressfaktor som bidrar till 
symptomen. Detta gäller särskilt om orsaken till lukten är obekant. Lukten har ibland 
tyckts hänga samman med förekomsten av material med stor specifik yta, dvs porösa 
material som heltäckningsmattor och textilier. I sådana porösa material kan lukten absor-
beras. Det behöver inte betyda att dessa material är den primära luktkällan. De har absor-
berat lukt som senare kan avges t ex när temperaturen stiger. 
 
4.2 Inledande, översiktlig genomgång 
 
I ett ”sjukt hus” förekommer i många fall diskussioner och ryktesspridning bland bru-
karna. Detta kan leda till låsningar i fråga om medel och metoder i såväl utredning som 
val av åtgärder. Den som får i uppdrag att utreda orsaken till problemen måste vara med-
veten om detta och för att undvika oro ständigt informera om vad som görs och varför. 
Det brukar vara lämpligt att bilda en arbetsgrupp med deltagare från brukare och förval-
tare för ömsesidig information och hjälp i utredningsarbetet. En erfarenhet från liknande 
fall är att tidiga och täta informationsträffar underlättar arbetet och minskar risken för 
misstolkning och oro. Ibland kan insyn i problemen från en utomstående part, t ex skade-
utredaren vara lugnande. 
 
Det är i detta sammanhang lämpligt att alla informeras om svårigheter med både att ut-
reda och genomföra åtgärder i ett ”sjukt hus”. Även om de flesta brukarna kommer att 
uppleva att åtgärderna givit positivt resultat kan klagomål ändå kvarstå. Det kan t ex vara 
så att särskilt känsliga personer inte kan komma tillbaka trots omfattande åtgärder. 
 
Först måste man som skadeutredare göra en genomgång av problembilden, hur skadorna 
yttrar sig, när och var problemen förekommer m m. Därefter ska man göra en genomgång 



16 
 
 
 
 

av ritningar och övriga bygghandlingar samt ta del av eventuella tidigare undersökningar 
och korrespondens i ärendet. I detta arbete är arbetsgruppen en viktig samarbetspartner.  
 
Enkät och/eller intervjuer är bra hjälpmedel för att klarlägga symptombilden. Försök bör 
göras att klarlägga om problemen drabbar alla brukare eller bara vissa, om problemen kan 
begränsas till vissa delar av byggnaden eller vissa tider på året osv. Resultatet från en en-
kät kan dels ligga till grund för bedömning av vilken typ av problem som föreligger, dels 
användas som jämförelse med en ny enkät efter att åtgärder vidtagits. 
 
I samband med denna översiktliga genomgång bör man även göra orienterande mätningar 
eller indikationer av ventilationsfunktionen, av eventuella fuktskador och förekomst av 
lukt. Dessa orienterande mätningar kan ligga till grund för punktvisa kontroller av t ex 
ventilationsflöden eller fuktförhållanden. 
 
4.3 Val av fortsatt inriktning 
 
Med indikationerna från den översiktliga genomgången kan man gå vidare. Eventuella 
tydliga fynd eller tecken på skador utreds närmare, personer som uppger särskilda pro-
blem kan omplaceras till rum med säkerställd luftkvalitet eller andra förhållanden av be-
tydelse m m. Det är viktigt att den fortsatta utredningen går i steg, att man inte låser sig 
för detaljerade mätningar och åtgärder innan man har klart för sig i vilken grad detta kan 
påverka innemiljön. 
 
4.4 Tekniska mätningar och provtagningar 
 
När den översiktliga genomgången har pekat ut misstänkta fel kan man fokusera mot 
dessa. I detta arbete måste man försöka värdera felens eventuella påverkan på innemiljön 
och välja att först åtgärda de som har störst påverkan. Att omplacera känsliga personer 
som upplever stora besvär i byggnaden till särskilt iordningställda rum och successivt ob-
servera hälsomässiga förändringar kan vara ett sätt att skaffa information om vad som ger 
SBS-symptom. Det bör dock påpekas att det långt ifrån alltid är möjligt att observera tyd-
liga förbättringar, åtminstone inte på kort sikt. Av hänsyn till de mest drabbade bör man 
emellertid överväga att alltid erbjuda omplacering till rum med annan, bättre miljö. 
 
Det kan, när utredningen pekar på vissa problem, vara skäl att mäta eller på annat sätt 
kontrollera funktionen hos någon, flera eller de flesta av följande innemiljörelaterade för-
hållanden. Det kan emellertid inte nog poängteras att tekniska mätningar inte ska påbörjas 
för tidigt eftersom resultaten kan innebära en låsning för den vidare utredningen. Varje 
mätning av tekniska förhållanden ska genomföras först när man har ett motiv för mät-
ningen. Man bör alltid ha gjort klart vad mätresultatet ska användas till och hur det ska 
tolkas vid det ena eller andra utfallet. Följande mätningar kan komma ifråga: 

• Ventilation t ex uteluftflöde, luftutbyteseffektivitet, återluft, kortslutning, överläck-
ning mellan rum eller mellan lägenheter etc. 

• Fukt i material och konstruktioner. 

• Mikrobiologisk aktivitet. 

• Luftkvalitet t ex flyktiga organiska ämnen (VOC), halt av koldioxid, dammhalt, spor-
halt. 

• Termisk komfort dvs temperaturer, lufthastighet, strålningsdrag m m. 

• Emission från mattor, tapeter, lim, målarfärg, spackel etc. Mätning kan ske i fält eller 
på uttagna prov. 
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• Materialkontroll. 

• Bullermätningar. 

• Ljusmätningar. 

• Övrigt t ex elektriska och magnetiska fält eller radon (vilka dock inte ger SBS-symp-
tom). 

 
4.5 Beräkningar 
 
I de fall man finner felfunktion som kan påverka innemiljön t ex lukt från förtvålat lim 
under golvmatta eller lukt från mikrobiologisk tillväxt kan det finnas skäl att med beräk-
ningar visa om de uppmätta fuktvärdena är förväntade eller ej. Det kan vara av intresse att 
beräkna uttorkningstiden efter byggskedet för att påvisa när skada har skett.  
 
Termisk komfort kan beräknas utgående från uppmätta värden vid en bestämd klimatsitu-
ation.  
 
Det kan även finnas skäl att beräkna ljudisolering och bullerdämpning för aktuella kon-
struktioner. 
 
4.6 Analys 
 
Utredningen ska visa:  

• Förekomsten av fel. 

• Orsaken till felen. 

• I vad mån dessa fel kan inverka på innemiljön och varför man misstänker att de med-
verkar till att brukarna får SBS-symptom. 

• Hur felen ska åtgärdas, både principiellt och konkret, omfattningen av åtgärder. 
 
4.7 Val av åtgärder 
 
Val av åtgärder kan göras efter två olika principer.  
 
Den första principen är att åtgärda alla de fel som utredningen har påvisat. Det betyder 
inte automatiskt att man även åtgärdar det som orsakar SBS-symptom. Skälet till att man 
väljer denna åtgärdsprincip kan vara juridisk. Beställaren har inte fått den byggnad han 
har betalt för och kräver att alla fel ska åtgärdas. Förhoppningsvis leder detta även till att 
besvären upphör. 
 
Den andra principen är att fokusera på de fel som med sannolikhet kan ge SBS-symptom. 
Detta är lättare sagt än gjort eftersom kunskapen inom detta område är mycket låg. Vi vet 
helt enkelt inte med säkerhet vad som orsakar dessa symptom utom i några enstaka fall. 
Av detta skäl kan det vara motiverat att arbeta efter den första principen, dvs att se till att 
alla fel åtgärdas (förutsatt att felen med rimlig sannolikhet påverkar innemiljön). 
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4.8 Rapport 
 
I rapporten ska all information ges. Även den som inte är insatt i fallet ska kunna förstå 
vad som är gjort och varför skadan har inträffat. Följande delar ska ingå i rapporten: 

• Uppgifter om byggnaden, redovisning av bakgrundsmaterial. 

• Beskrivning av skadorna, vem som har lämnat upplysningar, när skadorna inträffade, 
vilken omfattning skadorna har m m. 

• Redovisning av mätningar och iakttagelser på plats, tidpunkter för mätningar, använda 
mätmetoder, redovisning av kalibrering etc. 

• Resultat från eventuella beräkningar. 

• Slutsatser av utredningen, sannolik skadeorsak. 

• Eventuellt förslag till åtgärd. 

• Förslag till kvalitetssäkring av åtgärdens utförande. 

• Förslag till uppföljning av åtgärden, kontroll av att resultatet har blivit det önskade. 

• Underskrift av ansvarig utredare, eventuellt även kontrasignering. 
 
4.9 Uppföljning och utvärdering 
 
Man bör alltid följa upp resultatet av åtgärder i ”sjuka hus” både ur teknisk synvinkel och 
ur brukarnas perspektiv.  
 
Med tekniska mätningar verifieras att utförda åtgärder har givit rätt teknisk funktion.  
 
Kontroller efter genomförande av åtgärder måste även omfatta en förnyad enkätunder-
sökning för att kontrollera den upplevda miljön. 
 
Man kan inte ta för givet att åtgärder alltid leder till fullständig förbättring av miljön och 
att rapporterade klagomål och hälsoeffekter försvinner omedelbart. Av praktiska skäl, t ex 
meteorologiska förhållanden, kan det vara lämpligt att kontrollera utfallet vid samma tid 
på året som då den ursprungliga kartläggningen gjordes. Om man har använt sig av en-
käter primärt bör samma enkäter användas vid uppföljningen för att möjliggöra jämförel-
ser. 
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5 Exempel på skador och hållbara åtgärder 
 
I tabellen nedan sammanfattas vanligt förekommande skador och vanliga åtgärder i olika 
byggnadsdelar. De skador som listats här är alla sådana som i olika sammanhang har vi-
sats kunna påverka innemiljön. Observera att samma skada kan ha olika skadeorsak. In-
nan åtgärder vidtas måste orsaken klarläggas. Hur detta går till framgår av dels kapitel 3, 
dels kapitel 6-8. 
 
 
Byggnadsdel  Vanlig skada Skadeorsak Åtgärd 
Yttertak, ventilerad 
vind 

Missfärgat 
underlagstak, 
mögel på för-
varat material 
på vinden 

Hög fuktighet 
beroende på ute-
klimatet 
Allt vanligare i 
nya välisolerade 
hus! 

En ventilerad vind över ett kraftigt isolerat 
bjälklag är en riskkonstruktion. Vill man för-
bättra förhållandena kan yttertakets utsida 
tilläggsisoleras. En viss neddragning av ven-
tilationen är också en fördel (förutsatt att det 
inte läcker in vatten eller fuktig luft på vin-
den) 

Yttertak, parallelltak 
eller ventilerad vind 

Missfärgat eller 
rötskadat 
underlagstak, 
unken lukt 

Läckage av regn- 
eller smältvatten 

Täta taket, byt allt skadat material, se till att 
lukt inte kan komma in 

Yttertak, parallelltak 
eller ventilerad vind 

Missfärgat eller 
rötskadat 
underlagstak, 
unken lukt 

Kondens på 
grund av kon-
vektion 
Vanlig skada, 
särskilt efter om-
byggnad av 
huset! 

Hindra kondens på grund av konvektion ge-
nom någon eller flera av följande åtgärder: 
• Täta takets insida 
• Skapa undertryck inne 
• Skapa övertryck i taket 
• Ventilera bättre inne så fukttillskottet 

minskar 
Byt allt skadat material, se till att lukt inte 
kan komma in 

Yttertak, parallelltak 
eller ventilerad vind 

Missfärgat eller 
rötskadat 
underlagstak, 
unken lukt 

Kondens på 
grund av bygg-
fukt i betong eller 
lättbetong 

Torka ut kvarvarande byggfukt, byt allt ska-
dat material, se till att lukt inte kan komma in 

Yttervägg, träregel-
vägg med skalmur 

Elak lukt, ofta 
på vindskydd 
av papp eller på 
asfaltimpregne-
rad träfiber-
skiva 

Fukt bakom 
skalmuren orsa-
kar påväxt på 
vindskyddet 

Byt till annat vindskyddsmaterial, rensa 
spalten från bruksrester, se till att lukt inte 
kan komma in 

Yttervägg, träregel-
vägg 

Unken lukt Läckage vid fel-
aktigt satta föns-
terbleck 

Täta där vatten rinner in eller bygg om föns-
terblecken, byt ut skadat material och se till 
att lukt inte kan komma in 

Mellanbjälklag ”Kemisk” lukt 
eller ”mögel-
lukt” från mat-
tor 

Mattorna har 
lagts på bygg-
fuktig betong  
Vanlig skada vid 
nybyggnad 

Ta bort mattorna. Torka ut fukten, kontrollera 
om betongen har skadats av lukt. Om så är 
fallet kan åtgärderna bli omfattande, se resp 
avsnitt 

Mellanbjälklag Unken lukt eller 
missfärgningar 
på parkett och 
kork 

Nedbrytning av 
kaseinhaltigt flyt-
spackel 

Ta bort mattorna. Kontrollera underlagets 
fuktighet och eventuella emissioner. I mest 
gynnsamma fall kan det räcka att lufta golvet 
innan ny matta läggs in. I andra fall måste 
man ta till omfattande åtgärder, t ex ventile-
rade golv 
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Byggnadsdel  Vanlig skada Skadeorsak Åtgärd 
Platta på mark, upp-
reglat golv eller  
s k ”flytande golv” 

Elak lukt, 
mögellukt 

Trä eller skräp 
som ligger på el-
ler finns inne i 
betongen möglar. 
Även om fukt 
inte tillförs t ex 
via läckage blir 
det så fuktigt att 
skada kan uppstå 

Detta är en riskkonstruktion som ofta drabbas 
av elak lukt. Säkerställ att fukt inte tillförs, 
byt ut allt skadat (luktande) material och 
bygg om med säkrare konstruktion. 
Alternativt kan golvet i vissa fall ventileras 
och undertryckhållas så att lukt inte kommer 
in 

Platta på mark, un-
derliggande isole-
ring. 

”Kemisk” lukt 
eller ”mögel-
lukt” från mat-
tor 

Mattorna har 
lagts på bygg-
fuktig betong 
Vanlig skada vid 
nybyggnad 

Ta bort mattorna. Torka ut fukten, kontrollera 
om betongen har skadats av lukt. Eventuellt 
kan det bli nödvändigt att lägga in ett ventile-
rat golv 

Platta på mark, un-
derliggande isolering 

Unken lukt 
och/eller miss-
färgningar på 
parkett och 
kork 

Nedbrytning av 
kaseinhaltigt flyt-
spackel som har 
utsatts för hög 
fuktighet under 
lång tid 

Ta bort mattorna. Kontrollera underlagets 
fuktighet och eventuella emissioner. I mest 
gynnsamma fall kan det räcka att lufta golvet 
innan ny matta läggs in. I andra fall måste 
man ta till omfattande åtgärder, t ex ventile-
rade golv 

Invändigt isolerad 
källarvägg 

Unken lukt I princip samma 
skadeorsaker som 
för platta på mark 
med uppreglat 
golv, se ovan 

Invändig isolering av källarvägg är en risk-
konstruktion som ofta drabbas av mögel och 
lukt. I princip samma åtgärder som för platta 
på mark med uppreglat golv, se ovan 

Uteluftventilerad 
krypgrund 

Elak lukt, syn-
liga missfärg-
ningar 

Trä i blindbotten 
eller syll, skräp 
på eller under 
plastfolien mög-
lar. Även om fukt 
inte tillförs t ex 
via läckage blir 
det så fuktigt un-
der sommaren att 
skada kan uppstå.
Vanlig skada i 
alla uteluftventi-
lerade krypgrun-
der 

Detta är en riskkonstruktion som ofta drabbas 
av elak lukt.  
Säkerställ att fukt inte tillförs, byt ut allt ska-
dat (luktande) material och bygg om med 
säkrare konstruktion 
 

Uteluftventilerad 
krypgrund 

Elak lukt, syn-
liga missfärg-
ningar 

Trä i blindbotten 
eller syll, skräp 
på eller under 
plastfolien mög-
lar. Även om fukt 
inte tillförs t ex 
via läckage blir 
det så fuktigt un-
der sommaren att 
skada kan uppstå.
Vanlig skada i 
alla uteluftventi-
lerade krypgrun-
der 
 

Täta alla ventilationsöppningar. Gör rent på 
marken och se till att plastfolien är heltäck-
ande. Installera avfuktare som håller den re-
lativa fuktigheten under t ex 70 % året om. 
Skapa dessutom ett svagt undertryck i grun-
den för att säkerställa att lukt inte kan komma 
in i byggnaden 

Våtrum  Lossnande 
mattor, elak 
lukt 

Läckage vid 
golvbrunn 

Riv upp mattan, torka golvet, eventuellt 
måste man vidta omfattande åtgärder för att 
hindra lukt att sprida sig från betongen  
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Byggnadsdel  Vanlig skada Skadeorsak Åtgärd 
Våtrum  Elak lukt från 

klinkergolv 
Smuts i fogar 
som ständigt är 
fuktiga 

Ta bort klinker i det område där uppfuktning 
har skett, torka och lägg tillbaka enligt PERs 
anvisningar 

Våtrum Uppfuktning 
och påväxt av 
mögel bakom 
väggmatta eller 
kakel 

Läckage i skarv 
eller fog, dålig 
täthet bakom 
kakel 

Riv bort ytskikt och frilägg skadat område. 
Kontrollera om det finns påväxt även inne i 
väggen. Gipsskivor som blivit blöta ska sär-
skilt kontrolleras  

Våtrum Uppfuktning 
och påväxt av 
mögel 

Läckage vid 
genomföringar 

Frilägg skadat område 

 
 

 

 

 

Fig 5:1   Exempel på fuktskador i tak, uteluftventilerad krypgrund och bjälklag 
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6 Yttertak 
 
6.1 Isolerat yttertak t ex parallelltak 
 
Utredning som ligger till grund för åtgärden ska visa 

• att det finns fukt som orsakat mikrobiell påväxt eller bakterieförekomst på och i mate-
rial i taket  

• vad som är orsaken till skadorna (läckage, konvektion, diffusion, byggfukt eller an-
nat). I de flesta fall innebär det mätningar av fukt, temperatur och tryckskillnader inne 
i byggnaden och i taket. Även värmekamera kan användas för att spåra otätheter vid 
konvektionsskador 

• att skadorna i taket påverkar luftkvaliteten inne och/eller att det finns sådana skador i 
taket som påverkar hållfastheten 

• att skadorna inte kan åtgärdas med enklare metoder (bedömning) 

• utbredningen av skadorna ska om möjligt visas vilket kan vara svårt utan omfattande 
friläggning  

• hur taket ska återställas, eventuella funktionskrav samt kritiska moment som är väsent-
liga för att taket inte ska få nya skador. Exempel på det sistnämnda kan vara lufttäthe-
ten. 

 

 
 
Fig 6:1 Exempel på fuktskada i ett parallelltak. Skadebilden tyder på ett läckage av 

vatten genom taktäckningen. Den bräda som fuktats upp av läckaget har bli-
vit helt förstörd men övriga brädor har klarat sig bättre. Det måste säkerstäl-
las att det är fråga om läckage men skadebilden tyder på ett enskilt, lokalt 
läckage. 

 
Projektering 
 
Projektören ska  

• identifiera och dokumentera funktionskrav, t ex sådana som redovisas i skadeutred-
ningen, som utgör underlag för projekteringen (vattentäthet, lufttäthet, ångtäthet m m) 

• upprätta anvisningar och rutiner för hur arbetsplatsskydd och material, komponenter 
etc. dels förvaras i väntan på montering, dels hanteras om de inte uppfyller kraven på 
kvalitet, dimension etc vid fortlöpande kontroll under byggskedet  

• upprätta anvisningar och ta fram ett väl utvecklat och detaljerat ritningssystem.  
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Utvärdering  
 
Ett tillslutet isolerat tak är svårt att utvärdera tekniskt efter att åtgärden är utförd. Några 
möjligheter finns dock som redovisas nedan. 
 
Fuktkvoten mäts genom resistensmätning i träbitar som monteras i taket i samband med 
att åtgärden utförs. Från träbitarna dras kablar till undersidan av taket. Kablarna ansluts 
till fuktkvotsmätare för mätning. Fördelen med detta är att man kan följa årstidsvariatio-
ner i fuktinnehållet efter åtgärden utan att skada konstruktionen. 
 
Genom att termografera takets insida kan man få reda på om anslutningar, genomföringar 
etc är lufttäta. Detta är viktigt för att inte konvektionsskador ska inträffa. Observera att 
det krävs invändigt undertryck för att eventuella läckage ska kunna upptäckas. 
 
 
Erfarenheter  
 
Att byta allt skadat material är en omfattande och dyr åtgärd men samtidigt säker efter-
som man ser till att det inte finns skador kvar som påverkar luftkvaliteten inne i byggna-
den. 
 
En svårighet vid åtgärder i tak är att skydda konstruktionen för nederbörd när den är fri-
lagd. Detta gäller oavsett vilken typ av åtgärd som det är fråga om. Det finns idag färdiga 
system som ger skydd för nederbörd. 
 
Mikrobiell påväxt kan ge emissioner (gaser eller partiklar) som påverkar innemiljön. 
Normalt kan sådan påväxt inte ses med blotta ögat. Detta är en svårighet för skadeutre-
dare som får lita på sina iakttagelser av lukt och på resultat från mikrobiologiska analyser. 
Nedan ges några riktlinjer till vad som behöver utredas för att dels kunna bedöma vilka 
material som är skadade, dels vad som är orsaken till skadorna. 
 
Att känna lukt från mögelskadat material är mycket individuellt. Vad som för en person 
är tydlig mögellukt kan för en annan uppfattas som helt fritt från lukt. Luktförmågan vari-
erar förmodligen under dagen. Dessutom finns situationer som kan innebära att utredaren 
inte har rimlig möjlighet att kunna avgöra om det förekommer avvikande lukter. Exempel 
på detta är låg temperatur (<10 °C) eller andra starka lukter i innemiljön som t ex i sam-
band med matlagning. Detta kan undvikas genom att ta ut materialprover och lukta på 
dem i annan miljö. Man kan gärna låta flera personer ingå i en panel som bedömer lukten. 
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6.2 Yttertak över isolerat vindsbjälklag 
 

 
 
Fig 6:2 Ett vanligt utförande av yttertak över isolerat bjälklag. Ju mer isolering i 

bjälklaget desto kallare och fuktigare blir det på vinden. Detta kan leda till 
påväxt av mögel på underlagstaket eller på lagrade föremål på vinden. 

 
Taket friläggs och allt skadat material byts 
 

 
 
Fig 6:3 Exempel på kraftig fuktskada på underlagstaket i en vind. Sannolikt är 

skadeorsaken kondens på grund av konvektion, men detta ska klarläggas av 
utredningen innan åtgärder vidtas. 

 
Krav på utredning 
 
Utredning som ligger till grund för åtgärden ska visa 

• var det finns skador som orsakat mikrobiell påväxt på och i material  

• vad som är orsaken till skadorna. I de flesta fall innebär det mätningar av fukt, 
temperatur och tryckskillnad mellan byggnaden och vindsutrymmet. Även värmeka-
mera kan användas för att spåra otätheter vid konvektionsskador 

• att skadorna i taket bedöms påverka luftkvaliteten inomhus och/eller att det finns så-
dana skador i taket som påverkar hållfastheten 

• att skadorna inte kan åtgärdas med enklare metoder (bedömning) 
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• om det även finns följdskador i vindsbjälklaget med unken lukt eller mikrobiell påväxt 
eller bakterieförekomst på och i material i bjälklaget som påverkar luftkvaliteten in-
omhus 

• utbredning av skadorna  

• åtgärdsförslag för hur saneringen ska gå till och hur taket ska återställas, beskrivning 
av kritiska moment för att taket inte ska få nya skador (exempelvis behov av lufttät-
het). 

 
Utvärdering  
 
Har skadorna orsakats av läckage ovanifrån görs kontroller av takets nya tätskikt.  
 
Har skadorna orsakats av konvektion mäts tryckskillnaden över vindsbjälklaget och 
eventuellt följs även fuktkvoten upp i taket. Även värmekamera kan användas för kontroll 
av att tätningar blivit korrekt utförda. Kontrollerna utförs under den kalla årstiden. 
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7 Golv på mark 
 
7.1 Allmänt 
 
Den bärande delen är normalt utförd av platsgjuten betong. Eventuell värmeisolering i 
golvet är placerad antingen under eller över betongen. Ibland finns hybrider där den 
mesta värmeisoleringen läggs under betongen och en tunnare komfortisolering läggs 
ovanpå. Värmeisolering under betongen har även en kapillärbrytande funktion. 
 
De vanligaste orsakerna till fuktskador i golv på mark är byggfukt och markfukt.  Från 
fuktsynpunkt finns en stor skillnad mellan att lägga värmeisoleringen över eller under 
betongplattan.  
 

 
 

 
Fig 7:1 Figuren visar de två golvkonstruktioner på platta på mark som oftast är ska-

dade av fukt och mögel. Båda har överliggande värmeisolering vilket inne-
bär en risk för fukt mot betongen. Såväl reglat golv överst, som flytande golv 
har ofta skador som leder till elak lukt inne. 

 
Med värmeisoleringen på betongens ovansida kommer betongen att få en temperatur som 
i stort sett blir samma som i marken under plattan. Eftersom den relativa fuktigheten (RF) 
i marken normalt är mellan 90 och 100 % så kommer betongplattan att få samma RF. 
Skador orsakade av fukt är vanliga i golv med överliggande värmeisolering, speciellt om 
golvet har ett tätt ytskikt. Exempel på sådana skador är mögel på trä i uppreglade golv, 
mögel och bakterietillväxt i sandfyllningar och mögel under ångspärr i flytande golv. 
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Fig 7:2 Platta på mark med betongen ovanpå värmeisoleringen är en relativt säker 

konstruktion ur fuktsynvinkel. När väl byggfukten har torkat ut kommer gol-
vet att vara relativt torrt. Erfarenheterna av denna konstruktion är överlag 
goda. 

 
Med värmeisoleringen placerad under betongen som i fig 7:2 åstadkommes en tempera-
turskillnad mellan betong och mark, i varje fall i de delar av golvet som befinner sig när-
mast ytterväggarna. I golv som är bredare än ca 15 m får jordens värmemotstånd så stor 
inverkan att någon större temperaturskillnad blir svår att åstadkomma i plattans inre delar, 
långt från yttervägg. Fuktskador i golv med underliggande värmeisolering inträffar om 
golvmattorna läggs på innan byggfukten har torkat ut. Skadorna kan vara nedbrutet vat-
tenbaserat mattlim, blåsbildning i PVC-mattor, mögel under linoleummattor eller ned-
brutet kaseinhaltigt flytspackel. 
 
Golv på mark kan även sakna värmeisolering, t ex källargolv och industrigolv samt oiso-
lerade inre delar av golv som endast har underliggande värmeisolering i de yttre randfäl-
ten. Skador i sådana golv orsakas ofta på lim och golvmattor. Skador i form av salt- eller 
kalkutfällningar förekommer på obehandlade eller klinkerbelagda golv. Salt- och kalkut-
fällningar visar att vatten i vätskefas sugits upp till golvets överyta. Flagnande målarfärg, 
blåsbildning eller limnedbrytning under golvmattor kan ha samma orsaker eller bero på 
hög RF i betongens yta beroende på det täta skikt som färg eller matta utgör.  
 
7.2 Vanliga åtgärder 
 
Utrivning av mögelluktande övergolv 
 
Följande krävs av utredningen för att välja denna åtgärd 
 
1) Fuktmätningar som visar att det är tillräckligt fuktigt för påväxt av mikroorganismer. 

  
2) Luktprover (mineralullstussar, träbitar, plastfolie) tas ut i sådan omfattning att det 

luktande området kan avgränsas. Luktbedömning görs på annan plats (ej i det mö-
gelluktande huset). Utredningen ska även visa att det inte finns fler källor för mögel-
lukt, t ex tryckimpregnerade och/eller mögelpåväxta syllar i ytterväggar, sandfyllda 
diken för rördragningar i betongplattan eller spikbrädor som trampats ner så djupt i 
betongen att de täckts av betong. 
 

3) Orsaken till mögellukten kan vara ett tidigare högt  fuktinnehåll eller ett permanent 
högt fuktinnehåll. Om lågt fuktinnehåll konstateras kan orsaken vara byggfukt eller 
en dåligt åtgärdad vattenskada. Vid bedömningen ska hänsyn tas till årstiden och 
överliggande lagers täthet. RF kan vara låg i ett uppreglat golv med övergolv av 
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spåntade brädor om mätningen görs vintertid, samtidigt som fuktkvoten (FK) i in-
gjutna spikbrädor är hög. Om fuktinnehållet överstiger kritiska värden måste RF be-
stämmas på olika djup i betongen. Om skadan orsakats av ångvandring från marken, 
av kapillär insugning eller av inläckning av vatten blir åtgärderna olika. Fuktfördel-
ningen ska dokumenteras med mätningar på olika ställen och olika djup i golvet. Om 
hög RF konstateras ska utredningen visa vad som är orsaken till detta.  

 
Projektering, utförande och underhåll  
 
1) Oavsett skadeorsak. Åtgärden mot mögelluktande övergolv är utrivning av hela den 

luktande delen av golvet inklusive eventuella luktande inner- och ytterväggssyllar. 
Åtgärden ska innefatta anvisningar om noggrann rengörning av betongytan efter ut-
rivning, luktkontroll i angränsande byggnadsdelar före återuppbyggnad och att allt 
organiskt material i kontakt med betongen inom det luktande området ska tas bort. 
Föreskrifterna ska även innehålla regler för hur spridning av sporer eller hyffragment 
ska förhindras, tex genom tätning av ventilationsdon, urkoppling av ventilationssy-
stemet för aktuella lokaler och inplastning och undertryckssättning av det skadade 
området. 

 
2) Om orsaken är mögelpåväxt sedan ett gammalt läckage eller uttorkad byggfukt bör 

luktprover tas ut för att avgöra om mögellukten är utvädrad eller ej. Om mögellukt 
finns och den bedöms kunna påverka inneluften kan installation av undertryck vara 
en lämplig åtgärd.  

 
3) Eftersom överliggande isolering är en riskkonstruktion får golvet den fuktighet som 

marken har vilket kan vara orsaken till påväxt och elak lukt. Om mögellukt finns bör 
man överväga installation av ett ventilerat övergolv. Till golvets fläktar kopplas larm.  

 
4) Om orsaken är kapillär uppsugning av vatten genom betongplattan. 
a) Om orsaken är bristande kvalitet på det kapillärbrytande lagret är det inte realistiskt 

att räkna med att utvändiga åtgärder får någon effekt inom rimlig tid. Åtgärden ska 
utgå ifrån att betongplattan kommer att förbli fuktig. En ny konstruktion ska tåla att 
ligga på fuktig betong.  

b) Om orsaken är för högt placerad dräneringsledning eller annan brist i dräneringen vid 
sidan av grunden kan utvändiga åtgärder få effekt. Åtgärdsförslaget ska innehålla an-
visningar om hur och var dräneringsledning och dränering ska utföras.  

 
Utvärdering 
 
Beroende på vilken åtgärd som har gjorts ska den utvärderas tekniskt, dvs om golvet har 
ventilerats ska det kontrolleras att ventilationen fungerar överallt, om nytt golv har lagts 
in ska det kontrolleras att det är tillräckligt torrt överallt osv. 
 
Erfarenheter  
 
Metoden att riva ut mögelluktande övergolv och ersätta med bättre konstruktion är ett sä-
kert alternativ. Även undertrycksventilering av befintliga golv har givit goda resultat för-
utsatt att undertryck erhålls i hela golvet. Flytande golv kan inte undertrycksventileras. 
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Undertrycksventilerat övergolv vid nedbrutet kaseinhaltigt 
flytspackel  
 

 
 
Fig 7:3 Ett ventilerat golv är en konstruktion som, rätt utförd, för bort både fukt och 

eventuell lukt från flytspackel och golvlim. Det kan vara svårt att projektera 
och utföra åtgärden så att hela golvet erhåller ett undertryck gentemot inne 
och att golvet också får en jämn ventilation. 

 
Skadeutredning  
 
Det ska av utredningen framgå att golvet är spacklat med kaseinhaltigt spackel. Sådana 
flytspackel lades under perioden 1978-85. Även före denna period användes kaseinhaltiga 
avjämningsmassor, dock ej som flytspackel utan som tunnare handspackel. Ibland före-
kommer olika typer av flytspackel, både med och utan kaseintillsats. 
 
1) Ammoniak indikeras med reagensrör  under golvmattor. Golvmattan skärs upp, 

mattfliken lossas och spacklet kontrolleras vad avser färg och lukt. Fliken tejpas ner 
igen över ett instucket reagensrör efter att lim skrapats bort och spackelytan huggits 
upp något. Alternativt tas prov på spacklet för analys. Misstänkt spackel är grått och 
har en karaktäristisk stark lukt av cement. Efter minst en timmes väntan pumpas ca 
0,5 l luft genom reagensröret. Ett färgomslag till blått ger en indikation på förekomst 
av ammoniak eller aminer.  
 

2) Spackelprover tas ut stickprovsvis, där reagensrören visat förekomst av ammoniak. 
Prover sändes till lämpligt laboratorium för proteinanalys.  

 
Om ammoniakhalten överstiger ca 10 ppm och laboratorieanalyserna visar att spacklet 
innehåller kasein kan undertrycksventilerat övergolv väljas.  
 
Om ammoniakhalten i golvet är låg kan andra åtgärder komma i fråga. Bortslipning av 
spacklet och utvädring av betongytan kan vara tillräckligt. Klinkergolv kan vara ett alter-
nativ sedan det kaseinhaltiga flytspacklet tagits bort. 
 
Projektering, utförande och underhåll 
 
Åtgärdsförslaget ska innefatta anvisningar om hur bortslipning av det kaseinhaltiga flyt-
spacklet ner till ren betongyta ska ske. Anvisning om kontroll av arbetet i detta skede bör 
lämnas. Återuppbyggnaden ska göras enligt anvisningarna från leverantören av det un-
dertrycksventilerade övergolvet. Ofta finns garantier och kontroller inkluderade varför 
några andra anvisningar än de som lämnas av fabrikanten inte bör lämnas. Funktionskon-
troll ska utföras efter utförd installation. Åtgärdsförslaget bör innehålla anvisningar för 
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skyddsåtgärder för saneringspersonalen och innehålla regler om andningsskydd och att 
personer med allergi eller annan överkänslighet inte bör delta i arbetet. Föreskrifterna ska 
även innehålla regler för hur spridning av damm till andra  delar av huset ska förhindras, 
t ex genom tätning av ventilationsdon, urkoppling av ventilationssystemet för aktuella 
lokaler och inplastning och undertryckssättning av det skadade området så länge slipning 
pågår. 
 
Utvärdering  
 
Teknisk utvärdering görs i samband med den avslutande funktionskontrollen. Om luft 
drar ner mot undersidan av övergolvet i samtliga kontrollpunkter så bedöms ingen luft 
från luftspalten läcka upp till rummet och därmed inte heller påverka människorna där. 
Hälsomässig utvärdering bör göras med en standardenkät  t ex enligt den modell som ut-
vecklats av Yrkes- och Miljömedicinska Kliniken vid Regionssjukhuset i Örebro.  
 
Erfarenheter  
 
Metoden med undertrycksventilerat övergolv är ett säkert alternativ när skadan är ned-
brutet kaseinhaltigt golvspackel på golv på mark. Den vanligaste orsaken till problem är 
att frånluftsfläktar stannar och att otätheter antingen finns från början (dålig kontroll vid 
entreprenaden) eller uppstår med tiden på grund av uttorkning och sättningar i huset var-
vid undertryck inte går att åstadkomma. För att minska risken för att fläkten blir stående 
bör man installera larm. 
 
Undertrycksventilerat övergolv vid nedbrutet mattlim/mjuk-
görare eller andra föroreningar från golvmattor 
 
Skadeutredning  
 
1) Det ska framgå att onormalt hög koncentration av nedbrytningsprodukter från matt-

lim eller mjukgörare i PVC-mattor finns i rumsluften. VOC-prov ska vara tagna i 
rumsluften, där PVC-matta finns, i uteluften och i tilluften. Analysen ska visa förhöjd 
koncentration av 2-etylhexanol eller TXIB i rumsluften. 

 
2) Det skadade området ska vara avgränsat. En indikering av fukt i golvet ger informa-

tion om fuktfördelningen i sidled. Den visar dock inte den relativa fuktigheten i gol-
vet, detta måste mätas. Indikatorutslagens storlek beror t ex även på mattyp och på 
hur många mattor som ligger på varandra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 7:4 Principen för fuktmätning under golvmatta. Man viker upp en flik av mattan, 

stoppar in en RF-givare och tejpar igen. En kontrollmätning på detta sätt in-
dikerar om det är för fuktigt t ex för limmet. 

 
3) Oftast erhålls högst RF under PVC-mattor på grund av deras höga ångtäthet. Mät-

ningen görs enligt fig 7:4. Limmets konsistens och lukt noteras. Kladdigt lim som 
luktar starkt av lösningsmedel betyder i allmänhet att limmet är nedbrutet.  

PVC-matta RF-Givare Tejp 
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4) Det ska vara klarlagt hur djupt ner i betongen eventuella föroreningarna finns. Detta 

kan klarläggas genom mätning på borrprover. 
 
Om RF under mattorna är låg (<85 %) och koncentrationen 2-etylhexanol och TXIB är 
låg i betongen bör försök med utvädring av föroreningarna göras. I övriga fall och om ut-
vädringen misslyckas rekommenderas undertrycksventilerat övergolv.  
 
Projektering, utförande och underhåll  
 
Åtgärdsförslaget ska innefatta anvisningar om noggrann bortslipning av limrester ner till 
ren betongyta. Anvisning om kontroll av arbetet i detta skede bör lämnas. Nytt golv ska 
göras enligt anvisningar från leverantören av det undertrycksventilerade övergolvet. Ofta 
finns garantier och kontroller inkluderade varför några andra anvisningar än de som läm-
nas av fabrikanten inte bör lämnas. Funktionskontroll ska utföras efter utförd installation. 
Åtgärdsförslaget bör innehålla anvisningar för skyddsåtgärder för saneringspersonalen 
och innehålla regler om andningsskydd och att personer med allergi eller annan över-
känslighet inte ska delta i arbetet. Föreskrifterna ska även innehålla regler för hur sprid-
ning av damm till andra  delar av huset ska förhindras, tex tätning av ventilationsdon, ur-
koppling av ventilationssystemet för aktuella lokaler och inplastning och undertryckssätt-
ning av det skadade området så länge slipning pågår. 
 
Utvärdering  
 
Teknisk utvärdering görs i samband med den avslutande funktionskontrollen. Om luft 
drar ner mot undersidan av övergolvet i samtliga kontrollpunkter så bedöms ingen luft 
från luftspalten läcka upp till rummet och därmed inte heller påverka människorna där. 
Hälsomässig utvärdering kan enklast göras med en enkät enligt den modell som utveck-
lats av Yrkes- och Miljömedicinska Kliniken vid Regionssjukhuset i Örebro.  
 
Erfarenheter  
 
Metoden med undertrycksventilerat övergolv är ett säkert alternativ när skadan är ned-
brutet mattlim/mjukgörare eller TXIB-förekomst i golv på mark. Den vanligaste orsaken 
till problem är att frånluftsfläktar stannar och att stora otätheter antingen finns från början 
(dålig kontroll) eller uppstår med tiden på grund av uttorkning varvid undertryck inte går 
att åstadkomma. För att minska risken för att fläkten blir stående bör man installera larm. 
 

  
 
Fig 7:5 Installation av intagsöppning i ett ventilerat golv. Luften sugs ner genom ett 

filter så att inte damm och smuts kommer ner i luftspalten.  
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8 Uteluftventilerade krypgrunder 
 

 
 
Fig 8:1 Fuktkällor i en uteluftventilerad krypgrund 
 
Fukt- och mögelproblem i uteluftventilerade krypgrunder är idag relativt vanliga. Orsaken 
till att skador uppstår är främst att krypgrunden under sommaren har en lägre temperatur 
än utomhusluften. Se figur 8:2 som visar beräknade temperaturvärden under en årscykel 
för en krypgrund i mellansverige när uteluftens temperatur varierar. 
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Fig 8:2 Medeltemperaturens variation i en uteluftventilerad krypgrund under en 

årscykel. Grunden är varmare än uteluften under vintern men kallare under 
sommaren. 

 
Temperaturvariationen innebär att den relativa fuktigheten i krypgrunden blir hög under 
sommaren då grunden tillförs/ventileras med varm och fuktig utomhusluft. Relativa fuk-
tigheten i en uteluftventilerad krypgrund varierar enligt figur 8:3 som visar beräknade 
värden för en grund helt utan fukttillförsel (FT = 0) och en grund där det tillförs en viss 
mängd fukt t ex genom avdunstning från fuktig mark (FT = 2). 
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Fig 8:3 Beräknade medelvärden för relativ fuktighet i uteluftventilerad krypgrund 

dels med ett visst fukttillskott från fuktig mark (övre kurvan), dels utan ett 
sådant tillskott. I båda fallen är grunden fuktig på sommaren. 

 
Av figur 8:3 framgår att den relativa fuktigheten i grunden utan fukttillskott (vilket man 
uppnår genom att lägga en plastfolie som avdunstningskydd på marken) ändå överstiger 
75-80 % relativ fuktighet under knappt halva året. Klimatet är således gynnsamt för växt 
av mikroorganismer under lång tid.  
 
Det bör observeras att kurvor av denna typ är baserade på förhållanden under ett nor-
malår. Betydligt sämre fuktförhållanden kan inträffa t.ex. efter en kall vår, och därmed 
kall grund, när det sker ett snabbt omslag till varm och fuktig väderlek. Exempel på så-
dana år är t ex 1997. Dessa förhållanden har utretts i [15]. 
 

 
 
Fig 8:4 Det är inte ovanligt att det bildas kondensdroppar på blindbottens undersida. 

Efter en kall vår brukar detta ske när vädret slår om till varmt och fuktigt. 
 
8.1 Skadeutredning  
 
Vid utredning av fukt och mögelproblem i en krypgrund måste man initialt ha klart för sig 
att fuktförhållandena varierar under året, se figurerna 8:2 och 8:3. Detta kan innebära att 
man har låga fuktkvoter i en blindbotten under februari men höga i samma blindbotten i 
augusti. Uppmätta fuktvärden måste således tolkas i förhållande till när mätningen utförs. 
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Följande parametrar bör generellt kontrolleras vid undersökning i en krypgrund. 
 
• Temperatur och relativ fuktighet mäts i luften i grunden, inne i byggnaden och ute. 

Mätningen utförs med fördel av registrerande fuktmätare under en längre tid. Om 
momentanmätning utförs ska detta ske utan att störning av fukttillförsel t ex inifrån. 
Via erhållna mätresultat beräknas fukttillskottet inomhus och i krypgrunden. 

 
• Okulär besiktning av grunden 

a) Finns avdunstningskydd på marken  
b) Finns värmeisolering på marken  
c) Finns byggskräp i grunden 
d) Finns det främmande material i marken  
e) Finns avvikande lukt  
f) Förekommer det vatten eller synligt fuktskadade material 
g) Finns det synlig mikrobiell påväxt i grunden 
h) Vad är det för material i grundmurarna och är de invändigt isolerade  
i) Hur ser markförhållandena ut intill byggnaden 
j) Gör en överslagsmässig bedömning av genomluftningen i grunden, hur många 

ventiler finns och hur är de placerade 
k) Gör en överslagsmässig bedömning av bjälklagets och krypgrundens täthet 
 

• Konstruktionsingrepp innefattande fuktprovtagning (och eventuellt även prov för 
mikrobiologisk analys), luktbedömning och fastställande av konstruktion bör i till-
lämpliga delar utföras i följande punkter: 
a) Bjälklag 
b) Syllar/ändupplag 
c) Modulskarvar 
d) Nederkant ytterväggar 
 

• I varje punkt där konstruktionsingrepp utförs görs följande mätningar/kontroller: 
a) Fuktkvotsmätning 
b) Luktbedömning 
c) Okulär bedömning 
d) Vid behov utförs mikrobiell analys på uttagna prov 

 
Skadeutredningen ska visa var de skadade materialen är belägna. Vidare ska orsaken, el-
ler sannolik orsak, till varför skadorna uppstått redovisas. 
 

 
 
Fig 8:5 Exempel på rördragning i en uteluftventilerad krypgrund. 
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8.2 Åtgärder 
 
När det gäller åtgärder i en fukt- och mögelskadad uteluftventilerad krypgrund finns en 
rad olika alternativ. I princip kan åtgärderna delas in i åtgärder som löser  

• luktproblemet, dvs hindrar elak lukt att nå rumsluften 
• luktproblemet och förbättrar fuktförhållandena i grunden 
• luktproblemet och säkerställer en RF-nivå lägre än 75 % i grunden. 
 
Valet av åtgärd beror på var skadan/luktkällan är belägen, varför skadan uppstått, dvs 
varifrån fukten kommer och på ambitionsnivån hos beställaren. 
 
Allmänt sett kan skador som medför elak lukt förekomma 

• i marken  
• på undersidan av blindbotten 
• i bjälklaget  
• i syllen eller i bjälklagets ändupplag 
• i nederkanten av ytterväggar 
 
Allmänt sett kan skadeorsaken vara 

• ett högt fukttillskott i grunden på grund av att markytan är blöt/synligt fuktig 
• avdunstningsskydd saknas ovan markytan 
• vatten har läckt ut från rör 
• markvatten har runnit in utifrån 
• skadan är konstruktionsbetingad och har uppstått trots att inga egentliga byggnadstek-

niska fel/brister finns i grunden. 
 
8.3 Projektering av åtgärd 
 
Nivån på projekteringen sätts till stor del beroende på objektets storlek. Med storlek me-
nas då i princip kostnadens storlek och hur tekniskt komplicerad åtgärden är. I vissa fall 
finns tekniskt färdiga system där utföraren i princip endast har att följa systemleverantö-
rens anvisningar. Vid mer udda åtgärder krävs en mer noggrann beskrivning av hur åtgär-
den ska utföras tekniskt och vilka krav som ställs på de tekniska komponenterna. 
 
Projektering av entreprenadarbeten består av två moment; en mjukvarudel och en teknisk 
del.  
 
Mjukvarudelen beskrivs vanligtvis i de ”administrativa föreskrifterna” (AF-delen). I AF-
delen behandlas partsförhållanden, tidplaner, ekonomi etc. Då projekteringen utförs av 
tredje part är dialogen mellan projektör och beställare/byggherre mycket viktig så att in-
tentionerna i föreliggande åtgärdsförslag klart förankras hos beställaren. Likaså är det 
viktigt att konsekvenserna av genomförda åtgärder är klarlagda för den som ska förvalta 
lokalerna/byggnaden efter genomförda åtgärder. 
 
I AF-delen anges kontrollpunkter, som krävs under åtgärdernas genomförande; t ex  
 
• kontroll av eventuella luckor som kan finnas i utredningen. Varje utredning innefattar 

mätningar på mätpunkter som väljs med hänsyn till deras representativitet. Detta in-
nebär att man ytterst sällan har möjlighet att frilägga de skadade konstruktionerna i 
sin helhet, varför viss osäkerhet kan finnas även med en mycket ambitiöst genomförd 
utredning. 
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• täthetsprovningar där kompletteringar är svåra eller t o m omöjliga att göra efter 
färdigställd åtgärd 

 
Basdokumentet för AF-delen kan lämpligen hämtas ur AF-AMA. Viktigt är också att AF-
delen inte görs för omfattande så att den blir svårgenomtränglig för entreprenören.  
 
Hårdvarudelen – det tekniska utförandet – beskrivs i en rambeskrivning. Nivån på rambe-
skrivningen bestäms av åtgärdernas komplexitet och omfattning. Behovet av ritningsma-
terial till rambeskrivningen sätts likaså i relation till objektets omfattning och komplexi-
tet, om färdiga systemlösningar används etc. Ytterligare en faktor som påverkar behovet 
av ritningsmaterial är hur införstådda tillfrågade entreprenörer är med det tekniska utfö-
randet som är aktuellt.  
 
Yrkeshygieniska aspekter och åtgärder för att förhindra föroreningsspridning till icke be-
rörda delar av objektet liksom behovet av finstädning efter genomförda åtgärder ska 
också påtalas i AF-delen och för säkerhets skull även i rambeskrivningen. 
 
När entreprenör har utsetts är det viktigt att en slutlig avstämning sker mellan beställare, 
enterprenör och projektör för att räta ut eventuella frågetecken. I detta sammanhang är det 
viktigt att än en gång påtala de kontrollpunkter som ska genomföras under entreprenadens 
gång. Alla möten, förbesiktningar och andra överenskommelser ska dokumenteras och 
delges berörda parter. 
 
För underhåll av genomförda åtgärder upprättas en underhålls-/skötselplan. Ansvaret för 
hur denna följs åvilar av naturliga skäl beställaren/ byggherren/fastighetsägare att ombe-
sörja. Emellertid är det viktigt att projektören med eftertryck påtalar behovet av att un-
derhålls-/skötselplanen följs. Vilka konsekvenser underhåll och skötsel innebär för den 
som ska bekosta detta ska naturligtvis vara klarlagt i tidigt stadium under projekteringen. 
 
8.4 Exempel på åtgärder 
 
När det gäller åtgärder i krypgrunder finns ett stort antal varianter som kan kombineras 
med varandra för att uppnå önskat resultat. Nedan diskuteras olika åtgärder. 
 
Undertrycksventilation 
 
Metodens syfte är att åstadkomma ett lägre lufttryck i krypgrunden än i bostaden och på 
så vis förhindra att lukt från krypgrunden når vistelsezonen. 
 
För att kunna åstadkomma ett undertryck i grunden krävs att bjälklag, grundmur samt in-
tilliggande mark är relativt lufttäta. Om luftläckaget är för stort går det helt enkelt inte att 
åstadkomma ett tillräckligt undertryck. För att bedöma om det är möjligt kan en prov-
tryckning av grunden utföras. 
 
För att kunna förhindra eventuell lukt i själva bjälklaget att komma in bör det råda ett un-
dertryck ända upp till golvbeläggningen dvs hela bjälklaget ska ha ett undertryck. 
 
Åtgärden påverkar inte de grundläggande orsakerna till fuktproblemen i grunden. Man 
kan således räkna med att mikrobiell tillväxt kommer att fortsätta att ske i grunden även 
efter utförd åtgärd. 
 
För att metoden ska fungera krävs ett visst ”utspädande” luftflöde i grunden. Om luftflö-
det i grunden är för litet kan erfarenhetsmässigt luktproblemet i byggnaden kvarstå. 
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Metoden bygger på att en mekanisk fläkt fungerar. På grund av detta rekommenderas att 
fläkten förses med någon typ av driftslarm. 
 
Enligt våra erfarenheter kan en undertrycksventilation i gynnsamma fall hindra lukt från 
grunden att komma in i byggnaden. Att det relativt ofta förekommer återbesök till bygg-
nader med undertrycksventilerade krypgrunder tyder på att fortsätt mikrobiell växt i 
krypgrunden fortsätter att skapa problem. 
 
 
Avdunstningskydd (polyetenfolie) på marken 
 
Syftet med åtgärden är att förhindra avdunstning av vattenånga från marken och på så vis 
minska fuktbelastningen. 
 
Metoden kräver att det praktiskt går att lägga ett avdunstningskydd (oftast plastfolie) på 
marken dvs att markytan är någorlunda slät. 
 
Åtgärden innebär att fukttillskottet i grunden minskar. Att klimatet i grunden fortsatt 
kommer att vara tillväxtvänligt sommartid innebär att man kan räkna med att viss mikro-
biell tillväxt kommer att fortsätta att ske i grunden även efter utförd åtgärd.  
 
Då RF under plastfolien i de flesta fall kommer att bli hög, 100 %, finns risk för att lukt-
problem uppstår i föroreningar som jord eller byggrester. För att minska denna risk kan 
markens översta skikt tas bort och ersättas med t ex singel. 
 
Om det periodvis läcker in vatten i grunden eller om fuktig luft kondenserar på plastfolien 
kan detta vatten bli stående. Ett sätt att undvika detta är att punktera folien i lågpunkter. 
 
Enligt vår erfarenhet innebär en installation av ett avdunstningskydd ofta en lägre fukt-
belastning i grunden. Det finns emellertid erfarenheter av att lukt uppstått efter att en 
plastfolie lagts på marken. 
 
Värmeisolering på marken 
 
Syftet med åtgärden är att förbättra fuktsituationen i grunden på två sätt genom att både 
höja temperaturen och minska avdunstningen från marken.  
 
Metoden kräver att det praktiskt går att lägga en värmeisolering på markytan i grunden. I 
fall då detta ej går t ex när det finns stenar eller stora ojämnheter kan ett alternativ vara att 
lägga ut t ex lös lättklinker. 
 
Sannolikt är det möjligt att erhålla en RF i grunden som understiger 75 % även under 
sommaren om värmeisoleringen dimensioneras rätt avseende värmemotstånd och ångge-
nomgångsmotstånd. Detta kräver dock att en dimensionering utförs i varje enskilt fall. 
 
I och med att värmeisoleringen läggs på markytan så kommer RF i värmeisoleringens un-
derkant att bli 100 %. Detta innebär en risk för mikrobiell tillväxt. Kravet måste alltså 
vara att värmeisoleringen inte är tillväxtvänlig för mikroorganismer. 
 
Om man lägger en polyetenfolie på marken och ovan på den en värmeisolering innebär 
detta att vatten som kondenserar mot plastfolien inte kan avdunsta. Detta innebär en risk 
för att vatten under längre tid blir stående i isoleringen som kan mögla. Man bör alltså 
inte lägga isolering ovanpå en plastfolie. 
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Metoden har använts i projekt som har utvärderats av SP. I dessa fall har metoden kom-
pletterats med uppvärmning av grunden med gott resultat. Problem som annars brukar 
uppmärksammas är att isoleringen är nedtrampad/deformerad och att vatten ofta före-
kommer ovan polyetenfolien/i underkant isolering i de fall där polyetenfolie ligger mellan 
mark och värmeisolering. 
 
Installation av avfuktare  
 
Syftet är att åstadkomma ett torrt klimat, RF < 75 %, i grunden med hjälp av en avfuktare.  
 
Metoden är i princip applicerbar i alla typer av krypgrunder. 
 
I samband med installationen av avfuktaren sätts samtliga ventiler i grunden igen. I de 
flesta fall brukar man också lägga plastfolie på marken för att minska avdunstning av 
fukt. Risken för mögel och elak lukt under folien måste dock uppmärksammas. 
 
Lösningen innebär en ökad energikostnad i form av driftenergin till avfuktaren. En del av 
denna energi sparas dock då, på grund av minskade transmissionsförluster över bjälkla-
get, krypgrunden blir varmare. 
 
Metoden har enligt hittills gjorda erfarenheter inga uttalade begränsningar.  
 
Åtgärden blir beroende av att avfuktaren fungerar. På grund av detta bör avfuktaren för-
ses med någon form av driftlarm. För att undvika driftstörningar är det också lämpligt att 
serva avfuktningsaggregatet med jämna intervall. 
 
Hittills gjorda erfarenheter från installation av avfuktare i krypgrunder (vintern 2002) är 
generellt goda.  
 
 
8.5 Uppföljning 
 
Uppföljning av åtgärder görs generellt genom: 

• Fuktmätningar. Det bör observeras att fuktförhållandena i en uteluftsventilerad kryp-
grund varierar under året, se ovan. 

• Luktbedömningar 

• Kontroll av tryckförhållanden 

• Enkäter 

• Eventuell medicinsk uppföljning av dem som brukar byggnaden 
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