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Remediation of damp homes and its impact on health 
 

The object of this inventory study was to study the effect on the indoor environ-

ment and allergy parameters after adequate measures were taken in damp-dam-

aged one-family houses with HDM allergic occupants. 

 

Moisture may cause damage on building material and increase allergic symptoms. 

If adequate measures considering moisture are taken in a damaged building this 

should improve the indoor air quality and thereby reduce the allergic symptoms in 

allergic patients.  

 

In this study fifteen patients with allergy to house dust mites (HDM) and living in 

houses with severe moisture problems were selected. Several technical parameters 

were measured before and after (one year or more) adequate taken measures. 

These parameters were e.g. ventilation rate, HDM-content in e.g. mattresses, tem-

perature and moisture conditions in indoor air and in the damaged/damp building 

structures. In parallel to the technical measurements, questionnaire and medical 

parameters on each patients including HDM-specific IgE, ECP, symptom score 

and spirometry were followed.  

 

The results show a significant reduction of moisture. Improved indoor air quality 

and odour condition were seen after adequate taken measures. Significant im-

provements in some clinical data and allergy laboratory tests were noticed. In con-

clusion this study shows that adequate taken measures in severe moisture dam-

aged houses can improve indoor air quality, well being and may also reduce the 

conditions for continuing allergy problems in HDM allergic patients. 
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Sammanfattning 
 

Fukt i svenska bostäder är vanligt och ger ibland upphov till en rad olika problem. 

I vissa bostäder är det önskvärt att radikalt sänka fuktproduktionen till rumsluften. 

Alternativt kan det vara mer motiverat att öka bostadens ventilationsgrad. I de 

flesta skadefall är det dock inte fuktig luft utan markfukt och läckage i kombina-

tion med olämpliga material som är upprinnelsen till fuktproblem. Fuktskador kan 

orsaka kemisk eller biologisk nedbrytning av material och många undersökningar 

har visat samband med ohälsa hos brukarna. Hur kopplingarna mellan symtom på 

ohälsa och fukt ser ut i detalj är inte känt. Däremot finns det flera stora epide-

miologiska undersökningar som stödjer detta samband. Välkänt är emellertid 

samband mellan fukt och mikroklimat och dammkvalstertillväxt samt samband 

mellan dammkvalsterexponering och symtom hos dammkvalsterallergiska pati-

enter.  

 

I denna interventionsstudie var syftet att studera om byggnadstekniska åtgärder i 

fuktskadade bostäder kunde leda till att hälsan förbättrades hos en grupp kvalster-

allergiska patienter. Fuktskadorna konstaterades genom professionell skadeutred-

ning och åtgärdades efter ungefär ett år. Innemiljön och fuktsituationen följdes 

upp genom att kvalsterhalt mättes i madrasser och på sovrumsgolv, mögelprov 

togs från skadat material, luftomsättningen mättes och mätningar av fukt- och 

temperatur gjordes dels i rumsluften dels på och i skadade byggnadsdelar. Patien-

ternas symtom och laboratoriedata följdes och registrerades före, under och efter 

avslutade byggnadstekniska åtgärder.  Åtgärderna innebar att skadat material sa-

nerades och fuktiga byggnadsdelar ersattes med mindre fuktkänsliga konstruk-

tioner.   

 

Resultaten efter åtgärderna visar på en reducering av fukt och förbättrad upple-

velse av inomhusmiljön enligt såväl patienterna som deras familjer. I de medi-

cinska test som gjordes på patienterna hade lungfunktionstester samt totalhalt IgE 

förbättrats. Resultaten kan tolkas som att en viss allmänförbättring erhållits den i 

övervägande delen av patienterna under perioden.  

 

Sammanfattningsvis visar denna studie att genomförande av byggnadstekniska 

åtgärder i allvarligt fuktskadade bostäder med dammkvalsterallergiska patienter 

märkbart kan förbättra inomhusluftens kvalitet, och leda till minskade allergipro-

blem och ökat välbefinnande hos samtliga boende i bostaden. 
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1 Introduktion 
 

Fuktiga byggnader är ett begrepp som ofta förekommer i samband med byggnads-

relaterad ohälsa. Kopplingen mellan fukt och ohälsa är beskriven i många stora 

epidemiologiska studier där man rapporterat fuktfläckar, obehaglig lukt och kon-

densproblem som sedan kunnat korreleras med ökad förekomst av bland annat 

luftvägssymtom (Bornehag et al, 2001). Hur och vad man i detalj kan betrakta 

som hälsovådligt är inte ännu kartlagt. I några fall är dock mekanismerna tämligen 

väl dokumenterade. Detta gäller till exempel sambanden mellan dos-respons för 

husdammskvalster och människa samt hur omgivande fukt påverkar kvalsters 

livscykel och inverkan på allergenhalt. 

 

Begreppet fuktiga byggnader har mycket skiftande innebörd beroende på vem 

som resonerar om det. Som byggnadsfysiker och skadeutredare känns det angelä-

get att försöka klargöra dessa olika begrepp. Till inneluften tillförs ständigt fukt 

från verksamheten. Om bostaden har hög fuktproduktion och är ineffektivt venti-

lerad, vilket många gånger är fallet, kan detta leda till generellt hög fuktighet i 

inomhusluften, höga koncentrationer av emissioner och föroreningar samt ytkon-

dens. Uppfuktade ytor leder ibland till efterföljande skador på material som till-

växt av mögel och bakterier eller kemisk nedbrytning.  

 

Många gånger är golv- och väggkonstruktioner i svenska bostäder utformade så 

att materialen blir tillräckligt fuktiga för att underhålla mikrobiologisk aktivitet. 

Dessutom finns det i delar av bostaden (källare, vind, förråd, våtrum m fl) många 

gånger lokala ytor med tillräckligt fuktigt mikroklimat för att mögel, bakterier, 

insekter och spindeldjur som kvalster ska produceras. Dessa förhållanden och 

skador kan i sin tur påverka luftkvalité och inomhusmiljö. 

 

Allergiker och andra överkänsliga personer försöker ibland att sanera sin hem-

miljö i syfte att minska symtomen med ibland lyckade ibland mindre lyckade re-

sultat. Avhandlingen är ett försök att beskriva händelsekedjan fukt-skada-ohälsa-

sanering-hälsa och därigenom öka kunskapen kring vad som kan vara effektiva 

åtgärder både för symtomlindring i skadade hus och preventiva åtgärder i hus där 

de boende ännu inte drabbats. 
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2 Hypotes och syfte  
 

Syftet med avhandlingen är att beskriva eventuella förändringar av hälsosymtom 

hos allergiker och att studera skillnaden i inneklimat före och efter det att bosta-

dens fuktskador åtgärdats.  

 

Genom att välja kvalsterallergiska patienter till studien förfogades över en grupp 

personer med speciell känslighet mot fuktig miljö då kvalsters livscykel är fuktbe-

roende. Vidare antogs att dessa känsliga patienters hälsa skulle, på ett tydligare 

sätt än normala individer, påverkas av en positiv förändring av innemiljön. Syftet 

var att ge exempel hur man byggnadstekniskt kan förbättra en fuktskadad hem-

miljö så att symtomen hos de boende minskar. 

 

Min hypotes var sammanfattningsvis:  

 

 

- att hälsan hos allergiska personer som bor i fukt- och  

mögelskadade hus, förbättras när fukt- och mögelskadorna åtgärdas.   
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3 Bakgrund 
 

Kapitlet innehåller en litteraturgenomgång av bland annat byggnadsfysik, mik-

robiologi. Kapitlet är menat att vara förklarande och ge stöd till avhandlingens 

design, innehåll och resultat. 

 

 

3.1 Fukt i bostäder 
 

 

3.1.1 Indelning 
 

En yttervägg fuktas upp av regn, en takkonstruktion utsätts för fukt dels utifrån av 

väder och vind och dels inifrån genom diffusion och konvektion av fuktig inne-

luft. Grundkonstruktionen utsätts för förutom byggfukt även av markfukt och in-

ifrån kommande fukt. Alla dessa fuktkällor bör ha minimerats och tillräckligt 

goda fuktspärrar och uttorkningsmöjligheter bör ha tillämpats för att inte framtida 

problem ska riskeras, t ex mikrobiell påväxt.  

 

Byggnadsmaterial förutsätts vara torrt när det används i ett bygge för att inte börja 

mögla. Om man bygger in fuktiga byggnadsmaterial mellan täta skikt hinner mö-

gel börja växa långt innan materialet torkat ut. Det är dock vanligt att material 

levereras fuktigt, lagras utan skydd mot nederbörd och försmutsning på byggar-

betsplatsen och/eller utsätts för nederbörd under uppförandet.  

 

En uppfuktning kan vara tillräcklig för att mögelskada ska uppstå. Oftast är det 

dessvärre så att flera av ovan nämnda förhållanden är verklighet vid många 

byggarbetsplatser. Det är lätt att förstå att det finns risk för att material i en ny-

byggnad redan från början är fuktskadad. 

 

Genom brukandet och verksamheten som råder i en byggnad ökar luftens fuktin-

nehåll inomhus i förhållande till ute. För att vädra ut detta fukttillskott och andra 

emissioner behöver byggnaden en kontinuerligt fungerande ventilation. Ytskikt 

och material i kök, våtrum och i källare måste väljas med omsorg för att motstå 

fuktig miljö. Slutligen måste byggnaden skötas och underhållas så att inte läckage 

och onödigt slitage skapar fuktproblem i innemiljön. 

 

 

3.1.2 Fukt i luft – några begrepp 
 

 

3.1.2.1 Mättnadsånghalt 

 

Luft är en blandning av olika gaser som syre, kväve, koldioxid och vattenånga 

med flera. Mängden vattenånga som kan finnas i luften bestäms av temperaturen. 

Ju högre temperatur desto mer vattenånga kan finnas i luften (Nevander et al, 

1994). 
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Daggpunkten är den temperatur där luft med en viss temperatur inte längre kan 

hålla mer vattenånga utan att kondensation uppstår. I figuren nedan visas hur 

mättnadsånghalt beror av temperaturen, det vill säga hur mycket vatten, mätt som 

g vatten per m3  luft, som aktuell luft kan bära.  

 

Samband mellan mättnadsånghalt och temperatur
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Figur 1 Samband mellan mättnadsånghalt och temperatur 

 

Ur Figur 1 kan man utläsa t ex att vid ca 15°C kan maximalt luften innehålla ca 13 

g/m3. Vill man ha ett mer noggrant resultat kan istället nedanstående formel an-

vändas. Figur 1 baseras på nedanstående empiriskt framtagna uttryck från DIN 

4108 Teil 5 (Nevander et al, 1994). 
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där  

vs (T) = mättnadsånghalt   g/m3  

T = luftens temperatur    °C 

R = allmänna gaskonstanten  = 8314,3   J / kmol °C 

Mv  = molekylvikt för vatten    = 18,02   kg/kmol  

 

Och med konstanterna varierande inom olika temperaturintervall enligt: 

 

Fall 1: 0  T  30 °C  Fall 2: -20  T <   0  °C 

 

a   = 288,68 Pa  a = 4,689 Pa  

b   = 1,098   b = 1,486  

n   = 8,02   n = 12,3  
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3.1.2.2 Relativ fuktighet i luft 

 

Relativ fuktighet , RF, anger luftens vattenånghalt i förhållande till mättnads-

ånghalt vid aktuell temperatur: 

 

 = 
 

100
Tv

v

s

    % 

 

där  

  = relativ fuktighet   % 

v = ånghalt i luften    kg/m3  

vs (T) = mättnadsånghalt för aktuellt T  kg/m3  

T = temperatur    °C 

 

Yttemperaturer på golv, väggar och tak i ett rum kan variera flera grader jämfört 

med temperaturen i rummets mitt. De kallaste ytorna är vid köldbryggor i ytter-

väggar i dåligt isolerade konstruktioner och då speciellt fönster eller där kall luft 

kan läcka in. Intill dåligt isolerade ytterväggar kan temperaturen vara en eller flera 

grader lägre än i rumsmitt. Eftersom luftens relativa fuktighet är temperaturbero-

ende (RF ökar med sjunkande temperatur) kan man därför få zoner i rummet med 

hög fuktighet.  

 

 

3.1.2.3 Uteklimat 

 

Sverige ligger i gränsområdet mellan maritimt och kontinentalt klimat. Oftast 

överväger det maritima inflytandet från väster men enstaka år kan inflytandet från 

öster dominera. Dessa vintrar blir då extremt kalla. Ett typiskt mellansvenskt kli-

mat är en januari månad med medeltemperatur på runt 0°C utefter hela västra 

kusten. Upp över mellersta Sverige sjunker medeltemperatur i januari successivt 

ner till runt -4°C och fortsätter att sjunka över norra Sverige ner till -13°C i inre 

Norrland. Den relativa luftfuktigheten utomhus varierar kraftigt under dygnet på 

grund av sitt temperaturberoende. Medelfuktigheten över året utomhus för olika 

orter varierar däremot inte så mycket.  
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Figur 2 Temperatur °C – månadsmedelvärden baserade på data för 1931-1960. 

 Källa (Nevander et al, 1994) 
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Uteluftens absoluta ånghalt i Sverige varierar med geografisk placering, klimat 

och årstid. För att belysa detta visas absolut ånghalt i Kiruna respektive Malmö i 

Figur 3 med data hämtat ur (Nevander et al, 1994).  
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Figur 3 Ånghalt g/m3 – månadsmedelvärden baserade på data för 1931-1960. 

 

 

Norra delarna av Sverige har torrare utomhusluft än södra. Skillnaden mellan vär-

dena av absolut fuktighet för Malmö och Kiruna är så stor som 2,5-4,3 g/m3.  

 

 

3.1.2.4 Fukttillskott 

 

Inomhusluftens ånghalt beror på en rad faktorer: uteluftens ånghalt, fuktproduk-

tionen inomhus, antalet luftväxlingar, tiden från det att fuktproduktionen ändrades 

samt fuktbindning och kondens på innerytor och inredning (Harderup, 1983).  

 

Det fullständiga analytiska uttrycket, hämtat ur samma referens, för inomhusluf-

tens ånghalt vid en given tidpunkt kan uttryckas enligt följande:  
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vi = absolut ånghalt inomhus kg/m3 

vu = absolut ånghalt utomhus  kg/m3 

G = fuktproduktionen  kg/h 

n = antal luftomsättningar h-1 

V = bostadens totala volym m3  

Qw = absorberad fuktmängd kg/m2 

vsy = mättnadsånghalt vid ytan kg/m3 

t = tid   s 

Ai = arean för de olika yt- och beklädnadsmaterialen m2 

Ay = arean för ytan med kondens m2 

i = diffusionsövergångstal m/s 

 

Å 
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g 

h 
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g/ 
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I överslagsberäkningar av fuktbalansen är inverkan av fuktbindning i ytskikt samt 

ytkondens försumbara. Bostadens fukttillskott uttryckt som stationärt fall kan gö-

ras genom att förenklade ovanstående formel till följande: 

 

Fukttillskottet  =     v v
G

n V
i u 


          kg/m3  

  

Den förenklade formeln ovan visar fukttillskottet som resultatet av producerad 

fuktmängd, totala rumsvolymen och ventilationsgraden, under förutsättning att 

ingen absorption eller avfuktning sker i aktuella volymer. Grafiskt presenteras 

detta samband i Figur 5.   

 

Den fuktproducerande verksamheten i normala bostäder består av matlagning, 

våttorkning, torkning av tvätt, våthantering vid diskning och handtvätt, blomvatt-

ning, dusch- och hygienhantering, avdunstning från akvarier, fukt från apparater 

som tvätt- och diskmaskiner. Alla dessa fuktkällor kan uppskattas och en del be-

räknas.   

 

I ett projekt (Ekstrand-Tobin et al, 1994) studerades olika fuktkällor i ett en-

familjshus under 20 dagar. Under dessa dagar antecknades varje möjlig källa till 

fukttillskott i bostaden. Antalet personer i huset noterades samt tid för dusch, när 

man lagade mat och vattnade växter. Familjen bestod av två heltidsarbetande 

vuxna och två yngre skolbarn. Bostaden var försedd med frånluftsventilation via 

köksfläkt och don i grovkök, nedre toalett/dusch, övervåningens badrum samt 

klädkammare och tilluften via spaltventiler i överkant fönster. Under mätperioden 

hängde familjen tvätt i grovkökets torkskåp (ej i funktion) samt i bottenvåningens 

toalett/dusch. Bostadens braskamin användes inte under mätperioden. Köksfläkten 

användes sporadiskt i forcerat läge under matlagning. Diskmaskinens lucka öpp-

nades ofta efter genomfört program för fortsatt självtorkning. Dusch och karbad 

genomfördes i de flesta fall med stängda dörrar. Bostaden hade ett akvarium 

(övertäckt med glasskivor). Familjen försökte undvika fönstervädring under mät-

perioden. 
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Figur 4 Fuktproduktionens olika källor i en 4-personers bostad kg/dag 

  (Ekstrand-Tobin et al, 1994) 
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Resultaten av den delvis beräknade delvis uppskattade fuktproduktionen i bosta-

den i detta projekt, se Figur 4, speglar en fyra personers familjs vardag under 20 

dagar. Den fuktproduktion som beräknades, 7,1 kg/dag, låg jämförelsevis något 

lägre till i förhållande till uppgifter om motsvarande fuktproduktion i jämförbara 

studier: 8,5 kg/dag (Koch et al, 1986) och 8,2 kg/dag (Harderup, 1983). Fukttill-

skottet i bostaden uppmättes till medianvärdet 1,7 g/m3. En enkel uppskattning av 

luftomsättningens storlek gjordes med ovan förenklade formel för fukttillskottsbe-

räkning. I detta fall beräknades en genomsnittlig luftomsättning av 0,61 oms/h 

(bostadsvolymen 283 m2) jämfört med den med passiv spårgasteknik uppmätta 

genomsnittliga luftomsättningen på 0,52 oms/h. 

 

Genom att identifiera varifrån luftens fuktkällor härrör kan man aktivt minimera 

dem. Effektiv allmänventilering som justeras vid tillfälliga förändringar i antalet 

vistande i lokalerna samt god ventilering i våtrum och kök och kondensavfuktning 

av tvätt alternativt torkning utanför bostadsvolymen minskar radikalt på fuktkäl-

lorna. Av tidigare resonemang avseende relativ fuktighet i luft kan man inse att 

under sommarhalvåret blir det av naturliga omständigheter hög relativ fuktighet 

inomhus. Har man dessutom en hög fuktproduktion och dålig ventilation är risken 

stor att det blir så hög relativ fuktighet inomhus att det kan växa mögel på invän-

diga ytskikt, möbler och andra inventarier.  

 

Ett varningstecken är om man under den kallare delen av året ofta har kondens på 

invändiga fönsterrutor i t ex sovrum. Det är då sannolikt ett tecken på låg yttem-

peratur på det innersta fönsterglaset och/eller låg luftväxling i förhållande till rå-

dande fuktproduktion. Resultaten kan, förutom att luften känns instängd och oväd-

rad, bli fuktskador och mögelpåväxt på kalla ytor t.ex. bakom möbler eller vid 

köldbryggor. I allvarliga fall kan ytterväggskonstruktionen ta skada av långvarigt 

för högt fukttillskott genom att kondens faller ut i konstruktionsdelarna som vetter 

mot ute eller mark. I Figur 5 illustreras sambandet mellan fuktproduktion, fukttill-

skott och luftomsättning.  
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Figur 1 Bilden visar hur ökad luftväxling innebär lägre fukttillskott vid samma 

 fuktproduktion i en bostad med volymen 283 m3. 
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Många skandinaviska bostäder har mycket låg luftomsättning (Andersson et al, 

1993), (Harving et al, 1992). Detta leder till förhöjd halt av luftföroreningar inom-

hus. Som luftföroreningar räknas förutom kemiska emissioner från inventarier, 

ytskikt och byggnadsmaterial, lukter från verksamhet, husdjur och personer även 

fukt i inomhusluften.  
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Figur 5 Samband mellan totalhalt VOC1 och totalt uteluftsflöde, uppmätt i 60 barns 

 sovrum.  Data hämtat från (Ekstrand-Tobin, 1993). Två extremvärden på >8 

 respektive >4 mg/m
3
 (läckage från avgaser) är borttagna. Medianvärdet var 

 0,28 mg/m
3
 för TVOC respektive 0,34 oms/h för uteluftsflödet i dessa 60 

 barns bostäder.   

 

Varför bostäder har låg ventilationsgrad och hög relativ luftfuktighet inomhus kan 

ha många orsaker. Några av dem är listade i nedanstående tabell.  

 

Tabell 1 Möjliga orsaker till låg ventilation i bostäder 

Ventilationen fungerar otill-

räckligt för att  

 

därför att  

 

på grund av   

 

det finns inga eller otillräckligt 

med tilluftsdon i rummen 

- tilluft var tänkt att ske via otät-

heter 

 

 - befintliga don har tätats  energisparskäl, obehag av 

drag, missljud, nedsmutsning, 

ombyggnad eller okynne 

frånluft fungerar inte -  skorstensverkan uteblivit  

 -  fläktarna går inte dåligt underhåll 

 -  filtren är tätade dåligt underhåll 

 -  felkopplade frånluftsdon  

 -  felkopplad torktumlare  

mekaniska systemet fungerar 

inte 

-  tillåter för mycket returluft 

-  systemet är inte injusterat 

-  systemet är felkonstruerat 

 

 

                                                 
1 VOC = Volatile Organic Compounds, lättflyktiga organiska ämnen från tex färg och ytmaterial 
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God lufttäthet i kombination med ett bra mekaniskt ventilationssystem är en förut-

sättning för en energisnål och kontrollerad ventilation. Det är dessutom enda sättet 

att få kontroll över inkommande luftföroreningar som till exempel pollen.  

 

Bygger bostadens ventilationssystem på självdragsprincipen styrs omsättningen 

av temperaturskillnaden och anblåsning mot huset, tätheten på klimatskalet, anta-

let och placeringen av tilluftsventiler. Resultatet kan variera från en obefintlig 

luftomsättning i vissa fall (ingen vädring, god lufttäthet+ inga tilluftsdon + en-

planshus i vindskyddat läge sommartid) till mycket god självdragsventilation (god 

lufttäthet + tilluftsventiler i alla rum, alternativt dålig lufttäthet utan ventiler + 

flerplanshus med källare i vindutsatt läge vintertid).  

 

Eftersom luftfuktighet och andra luftföroreningar i stor grad regleras av ventila-

tionen kan en låg ventilationsgrad resultera i hög luftfuktighet särskilt vid kalla 

ytor. Exempel på detta är svalare rum som källare, kring fönster och dåligt isole-

rade ytterväggar. I många fall räcker den något förhöjda luftfuktigheten vid kalla 

ytor till för att skapa ett mikroklimat fuktigt nog för att mögel och bakterier ska 

kunna hållas vid liv. Läs mer om detta i kapitlet om riskkonstruktioner. Extrem-

fallet är då det återkommande blir kondens på ytskikt, i ytterväggar eller på föns-

ter vilket kan underhålla mögelpåväxt och i förlängningen även bädda för etable-

ring av rötsvampar.  

 

Hypotetiskt exempel: Under en svensk sommardag uppmäts 21°C och 65 % rela-

tiv fuktighet ute. Denna luftmängds ånghalt är då 12 g/m3. Skulle man inne i ett 

hus med samma temperatur som ute då ha ett fukttillskott på 2 g/m3 blir den abso-

luta ånghalten 14 g/m3 inne i huset. Det högre värdet på ånghalten 14 g/m3  gör att 

relativa fuktigheten ökar till 76 % i detta rum med oförändrad temperatur jämfört 

med ute. Skulle man ha en källarvåning i huset, är det sannolikt att rumsluften är 

svalare där. Om luften i källaren har samma fuktinnehåll på 14 g/m3  (kan vara 

högre med tillskott från torkande tvätt eller duschande) som i köket ökar ytterli-

gare den relativ fuktighet i takt med att rumstemperaturen blir svalare. Om luften 

var 18°C i källaren ökar relativa fuktigheten till i detta fall drygt 90 % enligt 

formler i t.ex. (Harderup, 1983).  Vid ett ytterligare lokalt tillskott med 2 g/m3 i 

källaren från t ex tvätt och torkning, till 16 g/m3  uppträder kondens vid tempera-

turer lägre än 18,2°C.  Det är inte svårt att förstå att det sommartid kan före-

komma hög RF och till och med kondens i svalare delar av en bostad.  

 

 

 Slutsats 1 

Med väl fungerande ventilation och kontroll över fuktproduktionen borde inte 

problem med fuktig luft inomhus, kondens på ytor och ytlig påväxt uppstå i skan-

dinaviska bostäder.    

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

 

3.1.3 Fukt i material och konstruktioner 
 

 

3.1.3.1 Definition av fuktkvot och fukthalt 

 

Mängden fukt i ett material kan anges på olika sätt (Nevander et al, 1994). Fukt-

halt är mängden vatten per volym [kg/m3] medan fuktkvot är vikten av vattnet i 

förhållande till vikten torrt material [kg/kg]. Fuktkvoten i ett material kan lätt be-

stämmas genom att väga provet före och efter torkning. Högsta möjliga fuktkvot 

bestäms av materialets porvolym och hur stor del av denna som kan vattenfyllas. I 

trä kan fuktkvoten även bestämmas genom resistiv mätning med elektriskt instru-

ment. 

 

Sambandet mellan omgivande luftfuktighet och ett materials fuktinnehåll beskrivs 

av materialets sorptionskurva.  Exempel på en sorptionskurva är nedanstående 

figur som gäller för gran. 
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Figur 6 Sorptionskurva för granträ (Ekstrand-Tobin, 1994). Densiteten 

 på aktuellt virke var 452 kg/m3. 

 

För trä som varit i en miljö med RF runt 70 % under längre tid och är i jämvikt 

med denna omgivning, t ex i en uppreglad golv- eller väggkonstruktion utan fukt-

spärr, uppmäts en fuktkvot i materialet på 0,13-0,17 kg/kg. Se Figur 7. 

 

Om ett material under längre tid stått i jämvikt med 100 % RF kommer dess fukt-

kvot att nå kapillärmättnad. För gran och furuträ motsvarar detta en fuktkvot i 

träet på ca 0,30 kg/kg. Om materialet utsätts för vatten kommer så småningom 

alla porer att fyllas med vatten. 
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3.1.3.2 Nederbörd 

 

Skandinavien har fuktigt tempererat klimat med nederbörd året om. I Sverige kan 

detta översiktligt beskrivas med varmare klimat utefter kusterna speciellt västra 

kuststräckan vilket ger milda vintrar. Norra och mellersta Sveriges fjällkedja har 

riklig nederbörd och låga temperaturer under vintern. Normalnederbörden i Sve-

rige är under ett år ungefär mellan 500-800 mm/år.  

 

Slagregn ställer krav på byggnadens tak, fasader och fönster. Även snö kan i vissa 

fall vålla fuktskador på kallvindar. Under byggandet är det viktigt att byggnads-

material förvaras torrt och att ofullständigt uppförda stommar täcks in och att 

vatten leds bort så att syllar och andra känsliga delar inte blir stående i vatten.  

 

 

3.1.3.3 Byggfukt 

 

I begreppet byggfukt ingår fukt från tillverkning och fukt tillförd under hantering 

och byggande. Ett nytillverkat materials fuktinnehåll kan variera stort. Tegel är till 

exempel torrt direkt efter tillverkningen medan lättbetong tillverkas i en våt pro-

cess och är vått. I tabellen nedan står beskrivet exempel på byggfukt (här dock 

endast de nytillverkade produkternas fukthalt) i olika material (Nevander et al, 

1994).  

 

Tabell 2 Några exempel på olika materials byggfukt. Siffrorna beskriver förhållandet 

 för nytillverkade produkter. Siffrorna är hämtade ur tabell 92.12 Fukthand-

 boken (Nevander et al, 1994) 

Material Fukthalt kg vatten/m3 material 

 Vid inbyggnad Byggfukt att torka ut till 

jämvikt vid omgivande 

RF 50 % 

Betong, vct* = 0,7 145 95 

Lättbetong 100-200 80-180 

KC-bruk 300 250 

Tegel 10 0 

Tegelmurverk 80 70 

Trä 80 40 

*vct = vatten-cement tal 

 

 

Efter tillverkning kan naturligtvis olika behandling under lagring, transport och 

byggande torka ut eller fukta upp materialen. Många av byggnadsmaterialen är 

kraftigt kapillärsugande och kan på kort tid ta upp mycket vatten om det inte 

skyddas mot markfukt och regn (Nevander et al, 1994).  
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Figur 7 Ej väderskyddad arbetsplats vid nybyggnad. Syllen är helt dränkt och 

 byggfukten blir sannolikt svår att torka ut efter det att väggen förslutits. 

 Foto: Ingemar Samuelson 

 

Det är inte ovanligt att byggnadsmaterial och konstruktioner utsätts för stora 

mängder fritt vatten under pågående byggnation eftersom man inte har som regel 

att täcka över och skydda bygget för nederbörd. Av detta följer att mycket av det 

byggnadsmaterial som byggs in sannolikt innehåller höga halter fukt och orsakar 

eller skapar mycket goda förutsättningar för fuktskador.  

 

 

Slutsats 2 

Byggfukt och hantering av byggnadsmaterial utan skydd mot väta, innebär att 

fuktigt material byggs in och skapar grogrund för fuktskador 

 

 

 

3.1.3.4 Markfukt 

 

Markvattenzonen är zonen mellan markyta och grundvattenyta. Fukt i denna re-

gion tillförs av kapillär uppsugning från grundvattenytan och infiltrerat vatten via 

nederbörd och ibland vattendrag eller läckande rördragningar. I övre markskiktet 

är det oftast så fuktigt att man kan räkna med att relativa fuktigheten är ca 100 % 

(SLU, 2003). Vid uppförandet av byggnader i mark med liten markvattenzon är 

det av stor vikt att materialet under byggnaden har kapillärbrytande egenskaper.  

Även om kapillärbrytande skikt förekommer kan fukt fortfarande transporteras 

uppåt i ångfas och detta resulterar i mycket hög relativ fuktighet på undersidan av 

grundkonstruktionerna. 
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3.1.3.5 Normala fukttillstånd  

 

Fuktförhållanden i en byggnads klimatskal och konstruktion styrs av omgivande 

klimat och av markförhållanden. Det finns alltså en möjlighet att uppskatta för-

väntade fukttillstånd och att bedöma risken för skador i en konstruktion genom att 

betrakta omgivningen, konstruktionens utformning och de använda materialen. I 

nedanstående tabell finns en förteckning på vilken relativ fuktighet man kan för-

vänta att olika konstruktioner har under olika perioder i vårt skandinaviska klimat.  

Tabell 3 är hämtad från (Samuelson, 1985), några värden är i efterhand korrige-

rade av Samuelson.  

 

Tabell 3 Förväntad relativ fuktighet och temperatur i olika byggnadsdelar i sommar 

 och vinterfallet. (Samuelson, 1985) 

Ventilerat kalltak - undersida underlagstak av råspont 

 Vinter 85 - 100 % < 5°C 

 Sommar 40 - 70 % >15°C 

Parallelltak - undersida underlagstak av råspont 

 Vinter 85 - 100 % < 5°C 

 Sommar 40 - 70 % >15°C 

Tilläggsisolerat parallelltak - undersida underlagstak av råspont 

 Vinter 50 - 70 % 0 - 10°C 

 Sommar 50 - 70 % 15 - 20°C 

Yttervägg med fasadsten - utsida vindskiva 

 Vinter 85 - 95 % <5°C 

 Sommar 40 - 95 % >15°C 

Källarvägg med tät insida 

mur/isolering, ovan jord Vinter 85 - 95 % < 5°C 

 Sommar  40 - 70 % > 15°C 

mur/isolering, under jord Vinter  40 - 70 % ca 10°C 

 Sommar  70 - 95 % 10 - 15°C 

Uppreglat golv - under isolering mot betong-platta 

vid ytterkant betongplatta Vinter  70 - 95 % 5 - 10°C 

 Sommar 70 - 95 % ca 15°C 

en bit in på plattan Vinter  70 - 95 % ca 15°C 

 Sommar 70 - 85 % 15 - 18°C 

Flytande golv - under isolering mot betongplatta 

vid ytterkant betongplatta Vinter  80 - 95 % 5 - 10°C 

 Sommar 80 - 95 % ca 15°C 

en bit in på plattan Vinter 80 - 85 % ca 15°C 

 Sommar 80 - 85 % 15 - 18°C 

Krypgrund - mot blindbotten 

 Vinter  70 - 85 % <5°C 

 Sommar 80 - 95 % >10°C 
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Som tabellen visar finns det många punkter i en byggnad där material utsätts för 

hög relativ fuktighet i sin naturliga omgivning. Om fuktkänsliga material kommer 

i kontakt med denna miljö, finns det risk för att mikrobiologisk tillväxt kan och 

negativt påverka innemiljön.  

 

 

Figur 8 Mögelangripen uteluftsventilerad kallvind.  Foto: Annika Ekstrand-Tobin 

 

Vid tilläggsisolering av vindar är själva idén att minska värmeflödet upp till vin-

den. Därigenom gör man miljön på vinden mer lik uteklimatets vilket i sin tur 

innebär större risk för mikrobiologiska angrepp.   

 

 

Slutsats 3 

Moderna villor har i sina yttre svalare delar och i gränssnitten mot uteklimatet en 

förväntad hög relativ fuktighet vilket kan utgöra grogrund för mikrobiell påväxt. 

Ibland men inte alltid, ger dessa skador kännbar effekt i inomhusmiljön. 

 

 

 

3.1.3.6 Läckage 

 

Kostnaderna för vattenskador i Sverige uppgår årligen till 5 miljarder kronor 

(SBUF, 2002). Mer än 80 % av skadorna uppstår i villor och orsakar stort besvär 

för den enskilde. Andelen skador av läckage fördelar sig mellan ca 27 % genom 

tätskikt i våtrum, 60 % av utströmning från ledningssystem och 13 % av läckage 

från utrustning.  

 

I huvudsak finns det tre orsaker till att vattenskador uppstår enligt Vattenskadeun-

dersökningen (SBUF, 2002). Det är skador orsakade av oberäknad vattenutström-

ning eller läckage från ledningssystem för kall- och varmvatten, värme och av-

lopp. Den andra orsaken är skador av oberäknad vattenutströmning eller läckage 

från installerad utrustning t ex diskmaskin, tvättmaskin, varmvattenberedare, kyl 

eller frys. Den sista orsaken är läckage genom våtisolering i badrum, tvättstugor 

eller andra utrymmen som är försedda med golvbrunn. I rapporten beskrivs olika 

förhållanden som kan minska risken för vattenskador: 
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- Anordna synlig och frostsäker rördragning av ledningssystem så att eventuellt 

läckage syns och korrosion/frysning undviks  

- Ersätt gamla expansionskärl med tryckkärl 

- Dra synliga kopplingsledningar på vägg för blandare 

- Säkerställ tätningen för fogar hos tappvatteninstallationer - helst lödda fogar 

- Minimera inverkan vid läckage från diskmaskiner med t.ex. våtrums-

matta+golvbrunn 

- Montera tätskikt i våtrum på fackmannamässigt sätt enligt gällande branschreg-

ler 

- Kontrollera tätskiktens kondition vid skarvar, sprickor och anslutningar 

(otätheter ger skador) 

- Kontrollera tätskiktets anslutning vid golvbrunnar 

 

I VASKA-projektet (Andersson et al, 2000), genomfördes ett experimentbygg-

nads- och byggforskningsprojekt i två bostadsområden i mitten av 1980-talet. Va-

rierande typer av bostäder ingick med drygt 200 lägenheter samt ett småhusom-

råde med ett 20-tal småhus med en till fyra lägenheter i varje. Härutöver har cirka 

4000 lägenheter ytterligare byggts med liknande teknik. 

 

Syftet med projektet var att visa att det i vanlig bostadsproduktion, med relativt 

enkla medel, gick att bygga bostäder där risken för vattenskador var liten. Ut-

gångspunkten var försäkringsbolagens kunskaper om vattenskadornas orsaker och 

erfarenheter från tidigare experimentbyggnadsprojekt med liknande inriktning.  

 

Huvuddragen i förändringarna omfattade följande punkter: 

 

- Omsorgsfull planering av vatten- och avloppssystem 

- Sammanhållen planlösningen för rördragning i husens bottenplattor. 

- Synligt placerade värmestammar 

- Lättåtkomlig rördragning i våtutrymmen 

- Omsorgsfullt val av tätskikt i bad- och duschrum 

- Badrumsgolv med fall mot golvbrunn 

 

Resultaten blev över förväntan. Inga vattenskador har i praktiken hittills uppstått 

vare sig i projektens bostäder under 12 år eller i de 4000 lägenheterna som byggts 

senare.  

 

Slutsats 4 

Risken för läckage skulle minimeras om det utfördes täta och synliga rördrag-

ningar samt monterades fukttäta ytskikt och genomföringar i våtrum, t ex enligt 

VASKA (Andersson et al, 2000). 

 

 

3.1.4 Riskkonstruktioner  
 

Utöver de skador som läckande vatten ger finns ett antal ofta återkommande orsa-

ker till fuktskador som på olika sätt kan påverka innemiljön. Skadeomfattningen 

är en kombination av graden av fuktpåverkan och materialens motståndskraft mot 

fukt. Materielens fukttålighet, åldringsegenskaper, kemiska reaktivitet och mögel-
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benägenhet är egenskaper som speglar detta. Det finns några konstruktioner som 

oftare än andra leder till fuktskador med påverkan på innemiljön. (Samuelson, 

2002). 

 

 

3.1.4.1 Våtrum 

 

Skador i våtrum är många gånger beroende på otätheter mot underliggande mate-

rial som tidigare beskrivits i samband med läckage i föregående kapitel. Otätheter 

i ytmaterialens skarvar, fogar och genomföringar kan leda till kemisk och biolo-

gisk nedbrytning av lim och material. Bakterier och mögel kan tillväxa bakom 

kakel och andra ytskikt, i fogar, i golv- och väggkonstruktionen.  

 

    
 

    

Figur 9 Mögel i badrum. Foto: Annika Ekstrand-Tobin. 

 

Andra vanliga skador i våtrum är mögel- och bakterieaktivitet på ytmaterial och 

inventarier. Detta kan bero på en eller flera av följande faktorer: fuktkänsliga ma-

terial, låga yttemperaturer, otillräcklig ventilation, dålig avrinning mot golvbrunn, 

eftersatt städning och hög fuktbelastning. Ytskikt, kakelfogar, och textila material 

får inte möjlighet att torka ut tillräckligt fort och tar därför skada. Detta kan i sin 

tur leda till tillväxt av andra mer eller mindre kända agens2 och ibland även otrev-

liga lukter. 

 

 

3.1.4.2 Krypgrund 

 

Uteluftsventilerade krypgrunder är konstruktioner som, i dagens moderna utform-

ning, har hög relativ fuktighet under sommarhalvåret. Krypgrundens temperatur 

påverkas av ventilationsluftens temperatur, temperatur på omgivande mark samt 

                                                 
2 agens = verksamt ämne 
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värmetillförseln genom golvbjälklaget. Fukttillståndet kan förvärras i krypvoly-

men genom fukttillskott från mark särskilt om denna är fuktig, om nederbörd eller 

annat vatten läcker in eller om grundmurar och bjälklag (t ex byggfukt från be-

tongbjälklag) är fuktiga. Uteluftsventilerad krypgrund är av ovanstående skäl en 

riskkonstruktion. 

 

För att exemplifiera hur en krypgrund fungerar refereras till några beräkningar 

som gjordes i (Ekstrand-Tobin, 1997). I denna redovisas flera beräkningsfall som 

utförts med datorprogrammet CRAWLSPACE (Hagentoft, 1994) för hur fuktsitu-

ationen fungerar över året i olika typer av krypgrunder. Som första exempel 

nämns en uteluftsventilerad torpargrund av äldre modell med ett värmetillskott ner 

i grunden som återspeglar fallet från förr då man hade ett ständigt varmt eldstads-

fundament i grunden. Detta fall är beskrivet som Typ A: en gammaldags torpar-

grund med tillskott av värme från ett spisfundament och med en rejäl genom-

strömning av uteluft om 5 oms/h. Typ B representerar fallet med uteluftsventile-

rad krypgrund utan vare sig värmeisolerad mur eller fuktspärr mot markytan och 

med en antagen naturlig ventilation på 1 oms/h. Typ C är en uteluftsventilerad 

krypgrund med värmeisolerad grundmur samt med fuktspärr på markytan och 

med en luftomsättning på 1 oms/h och Typ D är en jämförelse med ett beräknings-

fall med en inneluftsventilerad krypgrund med uppvärmd luftvolym och en luft-

omsättning på 0,5 oms/h. 
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Figur 10 Beräknade medelvärden av relativ fuktighet under ett år, för uteklimat samt 

 för fyra fall av krypgrunder: A=Torpargrund 5 oms/h med inre värmekälla, 

 B=Uteluftsventilerad krypgrund 1 oms/h, utan isolerad mur/utan plastfolie 

 mot mark, C=Uteluftsventilerad krypgrund 1 oms/h, värmeisolerad mur, 

 fuktspärr mot mark, D=Inneluftsventilerad krypgrund 0,5 oms/h 

  

Av dessa beräkningsfall är den uteluftsventilerade krypgrunden typ B utan vär-

meisolering och utan fuktspärr mot markfukten den som har högst relativ fuktig-

het under året. Därefter kommer typ A som simulerar den äldre torpargrunden 

med värmetillskott från ett värmeläckande bjälklag. I Typ C blir det lite torrare då 

man har fuktspärr och värmeisolering. Torrast är beräkningsfallet med den inne-

luftsventilerade krypgrunden, Typ D. Men man kan observera att även denna 

grund har några sommarveckor med RF högre än 70 % under sommarhalvåret. 
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Ska man ha en krypgrund utan risk för skador bör den vara varmare än uteluften, 

ha fuktspärr mot mark, avskärmas mot uteklimatet och även avfuktas. 

 

Att påväxt uppkommer i en krypgrund är således förväntat. Äldre typer av kryp-

grunder och så kallade torpargrunder utgör inget undantag. Däremot finns det idag 

en skillnad mot förr vad avser materialval och fuktskydd mot mark. En krypgrund 

med betongbjälklag, täta genomföringar och skarvar och i övrigt minimalt med 

organiskt material är vanligen utan problem för innemiljön.  

 

Många gånger är den mikrobiella påväxten som förekommer inte synlig för blotta 

ögat, ibland syns den som allt från svaga missfärgningar till tydliga påväxter. Lukt 

är vanligt och kan härröra från påväxt på organiskt material på markytan (speciellt 

organiskt material under plastfolie), impregnerat trä, bjälklagets blindbotten 

(möglande asfaboard ger speciellt stickande mögellukt) och material som bygg-

spill eller annat organiskt material som lagras i utrymmet. I det fall lukten tränger 

upp till boendevolymen kan detta betecknas som en fuktskada.  

 

 

3.1.4.3 Golv 

 

Uppreglade golv och så kallade flytande golv utgör båda riskkonstruktioner. I 

båda fallen har betongplattan en ovanpåliggande isolering vilket innebär att man 

har en kall och fuktig betongöveryta som möter golvets isolering och övriga kon-

struktion. Om denna konstruktion består av organiskt material, eller är försmutsad 

av organiskt material, får denna ofta mögelpåväxt och lukt av mögel i de fall gol-

vet och betongytan inte har fuktspärr. Trots goda förutsättningar med fuktspärr 

kan konstruktionen ändå lukta av mögel om det lämnats kvar lite sågspån eller 

annan smuts på en otillräckligt rengjord betongplatta.  

 

 

Figur 11 Pågående sanering av källarvåning med mögelskada i golv och motfyllda 

 väggar. (Ekstrand-Tobin, 2000). Foto: Kenneth Johansson. 

 

En betongplatta med underliggande isolering är istället att föredra ur fuktsyn-

punkt. Direktlimmade mattor kan emellertid ta skada av att limmas på en otill-

räckligt uttorkad eller av markfukt fuktig betongplatta. Detta är en vanlig skadeor-

sak vid nybyggnad och för snabb applicering av golvmattor. Problematiken finns 
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även för mellanbjälklag av betong som kan ha stora mängder byggfukt som ska 

torka ut innan ytorna förseglas, vilket inte alltid ges möjlighet till. 

 

 

3.1.4.4 Källarväggar 

 

Invändigt isolerade källarväggar med träregelverk är även dessa riskkonstruktio-

ner på samma sätt som i fallet med ovanpåliggande isolering av betongplatta på 

mark. Även här kommer regelverket och annat organiskt material att utsättas för 

hög relativ fuktighet med påföljande risk för skador. Appliceras fuktspärr direkt 

mot murverket, undviker man markfuktens inverkan på träregelverket men då 

förhindras inte påverkan i väggen från inneluften då fuktig sommarluft kondense-

rar på källarens svalare ytor. Helst bör källarväggen isoleras på utsidan vilket gör 

att man får (då byggfukt mm torkat) en torr och varm källarvägg.  

 

 

3.1.4.5 Golvvärme 

 

Det är viktigt att tänka på att golvvärme i källarplan och i markplan hos hus med 

souterrängkonstruktion ger en speciell situation. Fuktfördelningen styrs av den 

värmetransport som hela tiden pågår från betongplattan. Detta tillför en ökad risk 

för fuktvandring till källarmurarna på grund av viss oönskad uppvärmning av un-

derliggande fuktig mark vilket ökar på fuktinträngningen från omgivande mark. 

Har murarna då fuktkänsliga material intill kan dessa ta skada (Roots, 2002).  

 

 

3.1.4.6 Ytterväggar 

 

Ytterväggar kan ta skada av många olika anledningar. En vanlig skada är att luft-

spalten i en skalmurs nedre del är igensatt av brukstuggor. Detta gör att då 

skalmuren fuktas upp vid nederbörd sugs fukten vidare in i konstruktionen via 

brukstuggorna. Andra skadeorsaker är otät klimatskärm eller läckage vid otäta 

fönster och dörröppningar vilka ger direkt vatteninträngning med skador som 

följd. Ytterväggar kan även ta skada av långvarig fukttillförsel via konvektion 

och/eller diffusion till följd av otillräcklig ventilation inne eller hög fuktproduk-

tion. Skadan sker genom konvektion av den fuktiga luften ut i konstruktionen där 

den vid en kritisk punkt når den temperatur där relativa fuktigheten är så pass hög 

att konstruktionen tar skada. I dessa fall brukar fönsterytorna avslöja förhållandet 

genom att visa att luftfuktigheten är hög genom frikostig kondensutfällning. I de 

fall fönstren är utbytta har varningssignalen för just detta skadefall uteblivit och 

skadorna i väggarna kan fortsätta. En tät fuktspärr utan otäta genomföringar 

närmst den varma sidan minimerar dessa skador.  

 

En vanlig skada är orsakad av att de nedre delarna av ytterväggen blir fuktiga på 

grund av otillräckligt fuktskydd mot anslutande bjälklagskonstruktion. Det är där-

för mycket viktigt att fuktskydda syllar och förhindra att onödig byggfukt tillförs 

under byggperioden. Skadorna yttrar sig i form av lukt. Mögelpåväxt på syllar i 

tryckimpregnerat utförande tenderar att lukta starkare än obehandlat virke enligt 

många fuktutredares uppfattning.  
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3.1.4.7 Vindar 

 

Yttertak har ofta skador i form av missfärgad och luktande påväxt på råsponten. 

Denna kan vara fläckvis och orsakas av otätheter där regnvatten letar sig in. Om 

inte dessa skador åtgärdas utvecklas snabbt risk för rötskador. Missfärgningar kan 

vidare vara orsakade av att fuktig inneluft strömmar upp genom otätheter i vinds-

bjälklaget och kondenserar/ökar relativa fuktigheten vid råsponten. Dessa ibland 

luktande missfärgningar är då oftast lokaliserade till ovanför otätheterna. Ju längre 

dessa skador får fortgå desto mer påväxt etableras.  

 

En tredje orsak till påväxt på moderna kallvindar med välisolerade vindsbjälklag 

är att temperatur och luftfuktighet följer uteklimatet utan något värmetillskott från 

inneklimatet. På detta sätt uppnår man nästan lika goda förutsättningar för påväxt 

som ute i det fria. På dessa vindar kan inte något organiskt material lagras utan att 

ta skada. Den lukt som alstras av mögelpåväxt på vindar kan ibland kännas i in-

nemiljön och är då att betrakta som ett innemiljöproblem.  

 

 

3.1.4.8 Mellanbjälklag/mellanväggar 

 

Skador i bjälklag mellan två varma rum kan härröra från läckage eller byggfukt i 

gjutna delar eller att det har byggts in fuktigt byggnadsmaterial mellan täta skikt 

utan tillräcklig hänsyn till dess torkbehov. Ett betongbjälklag med hög halt bygg-

fukt kan orsaka skador på intilliggande regelverk. Invändiga stuprör och andra 

oisolerade, otäta schakt och rördragningar kan läcka och ge upphov till skador.  

 

3.1.4.9 Fältexempel på skillnad mellan RF på olika platser i ett och 

samma rum 

 

För att demonstrera hur RF varierar på en yta som är svalare än temperaturen i 

rumsmitt visas ett exempel från mätningar i grovköket hos familjen L (Ekstrand-

Tobin, 2000). I Figur 13 visas en timmes mätvärden av temperaturen i ett grov-

köks rumsmitt samt i en mätpunkt på rummets tak med synlig mögelpåväxt. I ex-

emplet antogs att den absoluta ånghalt varierade lika i hela rummet under tiden för 

registreringarna. Skillnaderna i temperatur mellan taket och rumsmitt kan antas 

bero på närheten till yttervägg. Omräknat blev relativa fuktigheten på ytan i taket 

betydligt högre än i rumsmitt som ses i Figur 14 nedan.  
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Figur 12 Temperaturer uppmätta under ett dygn i ett grovkök med hög fuktproduktion 

 och låg frånluft (Ekstrand-Tobin, 2000). 
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Figur 13 Relativ fuktighet uppmätt i rumsmitt och omräknat för tak med mögelpåväxt 

 i ett grovkök. Den övre kurvan med beräknade RF överskrider 100 % vilket 

 i praktiken istället innebar kondens (Ekstrand-Tobin, 2000) 

 

I medeltal uppmättes 4°C skillnad mellan rumsmitt och tak. Detta gav omräknat, 

en förhöjning av relativa fuktigheten på 11 % jämfört med uppmätt RF i rumsmitt. 

Under de 24 timmar som exemplet gäller för, beräknades RF i taket överstiga 70 

% under en fjärdedel av den tiden. 

 

 

 

Slutsats 5 

Vissa grundkonstruktioner, konstruktionslösningar och materialkombinationer är 

riskkonstruktioner som ibland kan ge innemiljöproblem. 
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3.2 Fuktrelaterade agens 
 

I detta kapitel beskrivs mikroorganismer samt lukt orsakade av dessa. Andra fukt-

beroende irriterande och ohälsosamma ämnen, exempelvis kemiska emissioner 

från material till följd av fuktskador, beskrivs inte.  

 

3.2.1 Mikroorganismer i inomhusmiljön 
 

3.2.1.1 Förekomst 

 

Till de mikroorganismer som här berör inomhusmiljö, räknas mögel- och blå-

nadssvampar, bakterier och alger. Med mirkoorganismer menas organismer som 

är så små att man behöver mikroskop för att kunna se eller studera dem närmare 

(Samuelson et al, 2002).  

 

Mögelsvampar förekommer allmänt i vår miljö. De är flercelliga mikroorganismer 

och förekommer i olika livsformer. De växer ofta i ”trådar” (hyfer) förenade till 

ett nätverk (mycel). För sin förökning bildar mögelsvamparna sporer (konidier). 

Många mögelarter har stor förmåga att överleva genom att bilda speciella vilospo-

rer. Mögel växer på organiskt material i naturen och i inomhusdamm och som pa-

rasiter på växter och djur. De flesta mögelsvampar bildar luftburna sporer som 

sprids med vind och luftströmmar. Mängden av svampsporer i utomhusluften va-

rierar kraftigt och beror på miljön. Sporhalten korrelerar även vidare med växtbe-

tingelser och meteorologiska förhållanden. I Sverige är mängden störst under juli-

oktober.  

 

Inomhusluftens sporhalt och artförhållande speglar normalt den utomhus 

(Holmberg et al, 1980). Cladosporium, Penicillium, jästsvampar och Alternaria är 

vanliga i inomhusmiljö. Detta visades i en studie i 44 danska bostäder där man, 

varje månad under ett år, mätte upp mögelhalterna inomhus (Graversen, 1978). De 

lägsta sporhalterna återfinns vintertid, en kall vindstilla dag utan nederbörd. 

Utomhus varierar antalet sporer i luften under året mellan några 10-tal per m3  

vintertid till några 10 000-tal sommartid. Svampsporhalterna är högre i stadsmil-

jön beroende på fler dammbildande processer som till exempel trafik och rörelser 

av människor.  Halten varierar i bostadshus/kontor mellan ett 10-tal till några 

1000-tal svampsporer per m3 luft. Halten varierar på olika arbetsplatser mellan 

100 och 100 000 svampsporer per m3 luft i verksamhet som till exempel fruktsor-

tering, djurstallar, sophantering och flishantering (Blomquist et al, 1983).  

 

Vid vatten- och fuktskador ersätts de vanligaste mögeltyperna av mögel som har 

högre fuktkrav för tillväxt än de annars vanligast förekommande. Den luftburna 

halten sporer behöver dock inte alls vara hög i fuktskadade byggnader, men före-

komst av en ovanlig sort kan tyda på att det finns en dold fuktskada (Husman, 

1996). I finska studier har man undersökt 18 kontor och skolor med mögelpro-

blem. I dessa miljöer uppmättes mycket låga koncentrationer av mögelsporer 

(medianvärde 31 cfu/m3 i kontoren och 97 cfu/m3  i skolrum med moderata fukt-

skador och 132 cfu/m3  i rum med allvarliga skador). I denna studie var utgångs-

punkten att vintertid var normal bakgrundshalt av mögelsporkoncentrationer ut-
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omhus lägre än 500 cfu/m3. Exempel på svampar i de fuktskadade miljöerna var 

Acremonium, Trichoderma och Aspergillus versicolor. Den vanligt förekom-

mande arterna av Penicillium uppmättes i högre halt i de fuktskadade miljöerna än 

i de icke skadade (Lappalainen et al, 1999).   

 

Golvdamm bildar en speciell ekologisk nisch tillsammans med allergener som 

kvalster, alger, födoämnesrester och textilfibrer. Vissa mögelarter spelar en viktig 

roll i nedbrytningen av textilfibrer och döda kvalster i golvdammet (Flannigan, 

1992). Danska undersökningar (Gravesen et al, 1983) av skolor, daghem och kon-

tor visar att mattor är bra dammsamlare samt svåra att hålla rena då detta damm 

innehåller mycket organiskt material.  Vidare finns enligt undersökningarna, be-

tydligt mer luftburna mikrobiologiska partiklar över golv med gamla heltäck-

ningsmattor än över golv utan mattor. Golvdamm innehåller andra arter av mögel 

än den i luften. Det har vidare visat sig att olika mögel spelar rollen som viktig 

näringskälla speciellt för husdammskvalster Dermatophagoides pteronyssinus 

(Van Asselt, 1999).  

 

Lukt avges i samband med aktiviteten hos många mögelarter. Genom gaskromato-

grafi kan man identifiera föroreningar som avges. Geosmin är det luktande ämne 

som mest förknippas med mögellukt och har påvisats i samband med tillväxt av 

jordbakterier (Actinomycetes) och blågröna alger och beskrivs som ”mustig jord-

lukt” (Hyppel, 1987).  

 

Resultaten från en undersökning av jordkontaminerat byggnadsvirke visar att då 

virke kommer i kontakt med jordpartiklar ökar risken för att elak lukt skall uppstå 

i byggnaden där virket byggs in (Johansson, 1999), (Johansson, 1999). Detta 

gäller under förutsättning att virket utsätts för fukt i byggnaden eller under bygg-

tiden. För att minska problemen med elak lukt i byggnader är det därför av stor 

vikt att byggnadsmaterial skyddas från kontakt med jord och att krav ställs på en 

ren byggprocess. Experimentet i försöket baserades på en 14 dagars exponering 

men i tidigare försök (Johansson, 1996) visades att även en så kort period som en 

minut räcker föra att lukt skall uppkomma.    

 

 

Figur 14 Oskyddat jordkontaminerat virke vid byggarbetsplats.  

 Foto Pernilla Johansson 
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Sporer från mögelsvampar finns överallt i luften runt omkring oss och följaktligen 

på alla byggnadsmaterial. Normalt orsakar de inga problem, utan det är först när 

det är tillräckligt fuktigt för sporerna att gro och växa till sig, som problemen med 

lukt och missfärgning uppträder.  Kraftiga mögelangrepp på byggnadsmaterial 

kan ofta, men är inte alltid synliga som en missfärgning. Men oftast är påväxten 

inte synlig för blotta ögat utan det krävs mikrobiologisk analys för att detektera 

påväxten.  

 

 

 

Figur 15 Mögelangripet trä där mögelangreppet är osynligt för blotta ögat. 

 (Johansson, 2002). Foto: Pernilla Johansson. 

 

 

3.2.1.2 Levnadsbetingelser 

 

Mögelsvampsporer kan gro inom intervallet 70-100 % relativ fuktighet vilket 

motsvarar 0,16-0,30 kg/kg fuktkvot i trä vid jämviktsläge. Det stora flertalet mö-

gelsvampar kräver oftast en relativ fuktighet överstigande 90 % för att gro. 

(Hyppel, 1987)  

 

Den relativa fuktigheten spelar stor roll för den senare utvecklingen hos mögel-

svampar d.v.s. den fas då trådfina hyfer växer ut från sporerna och bildar vittför-

grenade mycel. På rått virke eller på återfuktat virke med fuktkvot överstigande 

0,30 kg/kg, som är den s.k. fibermättnadspunkten, utnyttjar mögelsvamparna be-

fintligt fritt vatten. Om fuktkvoten understiger detta värde ökar betydelsen av luf-

tens relativa fuktighet för svamparnas utveckling. Vad gäller temperatur är den 

optimala tillväxten för mögelsvampar i temperaturintervallet 20-28°C, men fler-

talet mögelsvampar kan även växa vid så låg temperatur som 2-4°C.  Den när-

ingstillförsel som behövs är lättlösliga kolhydrater, kväve, vitaminer och mineral-

salter. Dessa näringsämnen erbjuds mögelsvamparna på många material med or-

ganiskt innehåll eller med en ”försmutsning” på ytan av organiskt ursprung. Dess-

utom krävs frånvaro av gifter. 
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3.2.1.2.1 Ytligt växande mögelsvampar samt missfärgande blånadssvampar 

 

De mögelsvampar som förekommer i fuktskadade hus tillhör ett stort antal arter. 

Framför allt påträffas arter tillhörande släkterna Aspergillus, Ceratocystis, Chae-

tomium, Cladosporium, Penicillium, Stachybotrys och Trichoderma. Dessa växer 

ytligt på alla byggnadsmaterial men skadar oftast inte materialet. Vissa alstrar 

kraftig lukt och flera är giftiga och bildar olika mykotoxiner (mögelgifter). Blå-

nadssvamparna får många gånger ett välutvecklat mörkpigmenterat mycel som 

tränger djupare in i veden. Sporbildningen är oftast liten. Vissa blånadssvampar är 

luktalstrande. Blånadssvampar kan verka som indikering på ett förstadium till 

rötangrepp. 

 

Exempel på termotoleranta arter är Aspergillus fumigatus och Aspergillus flavus. 

Dessa kan tillväxa inom temperaturintervallet 15 -55°C respektive 20 - 40°C. De 

har den unika egenskapen framför majoriteten av övriga luftburna konidiala mi-

krosvampar som människan exponeras för i sin omgivning att de kan gro, tillväxa 

och sporulera vid relativt låg luftfuktighet RF 75-85, respektive 84-86 %. Asper-

gillus fumigatus tillväxer snabbt redan vid rumstemperatur och har en rik produk-

tion av antibiotika och toxiska substanser.(Holmberg, 1984). 

 

Stachybotrys chartarum är en mögelsvamp som växer över hela världen. Den krä-

ver cellulosa som närning och växer vid temperatur på 2°C till 40°C, men trivs 

bäst vid 23-27°C. Vid tillväxt kräver den hög fuktighet, RF högre än 90-95 %. I 

byggnader växer denna svamp på cellulosahaltigt byggnadsmaterial t ex gipsski-

vor, papperstapeter, målad väv, trä och träskivor. Denna mögelsvamp kallas 

ibland av gemene man för ”svartmögel”. Stachybotrys chartarum kan ibland ut-

veckla mycket starka toxiner (Must, 2003). 

 

Övriga miljökrav för mögelsvampar är: RF från 70 – 80 % och högre, FK från 

0,16-0,17 kg/kg och högre, T från -4°C till ca 40°C (för vissa 55°C). Miljökrav 

för blånadssvampar: RF > 85 %, FK > 0,20 kg/kg, T från -5°C upp till x°C? 

(Must, 2003), (Samuelson et al, 2002) 

 

3.2.1.2.2 Actinomycetes (”jordbakterier”) 

 

Actinomycetes är en stor grupp svampliknande bakterier med mycel och riklig 

sporproduktion. Till skillnad från svamparna saknar de en avgränsad cellkärna 

och cellväggarna är av annan typ. Actinomycetes bildar mycelliknande strukturer 

och det krävs stor förstoring i mikroskop och god träning för att tillförlitligt kunna 

bedöma förekomst och frekvens. De kan växa på byggnadsmaterial som trä eller 

träbaserat material, plastfolie, korksmulepapp, mineralull, betong mm. Actinomy-

cetes har måttliga näringskrav men gynnas av rik kvävetillgång. Många arter kan 

dessutom leva anaerobt, utan syre. Actinomycetes, framför allt av släktet Strep-

tomyces, är kända som alstrare av unken lukt, till exempel källarlukt. Förekoms-

ten sätts ofta i samband med jordkontaminering.  
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Miljökrav: RF från 75-80 % och högre, FK högre än 0,20 kg/kg, T från 0°C upp 

till ca 40°C. Övriga bakterier (stavar och kocker) förekommer i golvbrunnar, av-

lopp, sandfyllning, mineralull m fl och är ofta luktalstrande. (Must, 2003), 

(Samuelson et al, 2002) 

 

3.2.1.2.3 Jästsvampar 

Jästsvampar bildar inget äkta mycel utan förökar sig genom ”knoppning”, växer 

oftast ytligt i våtutrymmen och på fasader, vissa är luktalstrare, har liten sporpro-

duktion.  

 

Miljökrav: RF mer än 80 %, T mellan 0°C upp till ca 40°C. (Must, 2003) 

 

3.2.1.2.4 Alger och lavar 

Alger är en grupp organismer av mycket varierande storlek. De små encelliga 

grönalgerna och blågröna algerna kan växa i våtutrymmen, på sten- och trädetaljer 

på fasader. Lavar är en dubbelorganism som består av en svampdel och en alg-

komponent. Lavar växer t ex i puts på fasader.  

 

Miljökrav: RF mer än 80 %, T mellan 0°C – ca 60°C. (Must, 2003) 

 

3.2.1.2.5 Rötsvampar 

Rötsvampar orsakar vit- eller brunröta i trä, bryter ner vedens cellulosa och hemi-

cellulosa, försämrar hållfastheten. Den värsta förstöraren i byggnader är Serpula 

lacrymans (Äkta hussvamp) som kan förstöra hållfastheten i en träkonstruktion på 

kort tid. Hussvampen har ett snabbväxande mycel, har stor sporproduktion och ett 

sinnrikt system med kärlsträngar för att klara sin vattenförsörjning.  

 

Miljökrav: FK > 0,28 kg/kg, T mellan 0°C – 25°C. (Must, 2003) 

 

 

Slutsats 6 

Mögel och bakterier kan tillväxa i bostäders klimatskal, grundkonstruktioner och i 

innemiljöer t ex våtutrymmen. Mögelangrepp är inte alla gånger synligt för blotta 

ögat. Bakterier i jord (Actinomycetes) kontaminerar trä och kan ge framtida mö-

gellukt. 
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3.2.1.3 Hälsoeffekter 

 

För cirka 20 år sedan rekommenderades att exponering i boendemiljön av mer än 

100 cfu Aspergillus fumigatus/m3 inomhusluft borde betraktas som riskmiljö 

(Holmberg, 1984). Forskningen på hur mögelexponering påverkar vår hälsa pågår 

alltjämt, utan att man definitivt har rett ut alla begrepp. Alla data pekar dock på 

det faktum att människans vävnader i andningsorganen allvarligt kan påverkas av 

mikroskopiska svampar och deras toxiner i bostäders inomhusmiljö. Denna slut-

sats formuleras efter en gigantisk genomgång av mer än 13000 artiklar om mögel 

i byggnader, olika mätmetoder, olika toxiner med flera ämnen från mögel 

(Piecková et al, 1999).  

 

Nedan följer kommentarer och resultat från olika referenser skrivna av mikrobio-

loger, allergologer och andra medicinska forskare angående hälsosamband kring 

mögelexponering. 

 

Tabell 4 Referenser med olika symtom och kommentarer av mögelexponering 

Studie Resultat/kommentar 

(Holmberg et al, 

1980) 

Av de personer som regelbundet exponeras för stora mängder 

mögelsporer är det endast 10-15 % som utvecklar allergisk al-

veolit. Allergisk alveolit uppkommer som en följd av sensibili-

sering efter inandning av organiska ämnen, t ex mögelsporer. 

Det drabbar människans nedre luftvägar till följd av sensibilise-

ring efter inandning av luftburna organiska ämnen av t.ex. mö-

gelsporer. Vissa yrkesgrupper drabbas oftare än andra t ex lant-

brukare, sågverksarbetare, bryggeriarbetare. Sjukdomen kan 

uppstå genom exponering i miljöer intill luftfuktare, luft-

konditioneringsaggregat, heltäckande mattor osv. Andra sym-

tom som kan orsakas av sporer eller metaboliska produkter från 

svampar är t.ex. fliseldarsjuka och Sauna-takers disease.  

(Malmberg, 1991) Svampsporer som Alternaria och Cladosporium är vanligt före-

kommande i omgivningsluft och kan orsaka eller försvåra aller-

gisk astma och rhinit. Inflammation i luftvägar och lungblåsor 

associeras med upprepad exponering genom inandning av stora 

doser mögeldamm. En kortvarig exponering (ca 10 min) för 

extremt höga sporkoncentrationer medför klar risk för toxiska 

symptom, men det är inte känt om detta gäller alla slags mikro-

organismer 

(Flannigan, 1992), 

(Malmberg, 1991).  

Mykotoxiner i damm kan eventuellt vara en förgiftningskälla 

och påverka andningen. En toxigenisk art som särskilt uppmärk-

sammats är Stachybotrys chartarum, förr benämnt Stachybotrys 

atra, vilken växer på tapeter, gipspapp och andra cellulosasub-

strat i hus med speciellt fuktigt inomhusklimat. Det finns toxi-

gena arter av Aspergillus och Penicillium som förekommer mer 

frekvent i inomhusluften, men Stacybotrys chartarum är speci-

ellt noterbar för dess potentiella mykotoxiner. 

(Flannigan, 1992) Generellt är betydligt mindre antal människor besvärade av mö-

gelallergen än pollen, husdammskvalster och djurhår i Europa. 

Actinomycetes förknippas med rapporterade besvär av lukt och 

mögelpåväxt i hem, skolor, kontor och daghem. Man bör rikta 

uppmärksamheten mot luftburna toxiska svampar och bakterier.  
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Forts tabell: 

(Pickering, 1992) I flera undersökningar rapporteras samband mellan hälsobesvär 

och exponering av massiv mikrobiologisk påväxt på mattor, i 

ventilationskanaler och takmaterial. 

(Flannigan, 1992) Symtom som associeras med mögel är förkylningar bland barn 

korrelerande mot förekomst av Cladosporium, Epicoccum och 

jäst inomhus under vinter. Andningssvårigheter, pipljud 

och/eller bekräftad astma är signifikant associerande med As-

pergillus. 

(Husman, 1996) State-of-the-art 1996. Det finns 1996 övertygande bevis för att 

det förekommer negativa hälsopåverkan vid mögelexponering i 

fuktskadade byggnader. Allt från irritativa ospecificerade sym-

tom, luftvägssymtom, allergiska sjukdomar till svårare lung-

sjukdomar som alveolit och ODTS (Organic Dust Toxic Synd-

rome). Hälsoeffekter av mykotoxiner producerade av Fusarium, 

Trichoderna, Cephalosporium och Stachybotrys associeras med 

fuktskadade byggnader. Symtom är förkylningssymtom, obe-

hag, öm hals, huvudvärk, trötthet, diarré, rodnande utslag och 

hudirritationer, såväl som trötthet och nedsatt immunsystem, 

störningar i det neuromuskulära systemet, rinnsnuva och lungin-

flammation. Stachybotrys är allergent och kan orsaka astma och 

snuva. De bakomvarande mekanismerna är inte klarlagda. Det 

finns ingen korrelation mellan luftburna sporer och symtom. 

Vissa mögelsvampar genererar betydligt mer potent irriterande 

ämnen än andra vanliga mikroorganismer. De sorter, som visas 

kunna förekomma i inomhusmiljö i olika studier, är mycket 

beroende av vilken provtagnings- och analysmetod som an-

vänds.  

(Andersson et al, 

1997)  

Vattenskadade gipsskivor med dominerande påväxt av Stachy-

botrys chartarum, Penicillum och Aspergillus innehöll höga 

halter av endotoxin, glukan och satratoxin. Det framkom indi-

kationer på andra mycket starka icke identifierbara toxiner. 

(Rylander et al, 

1998) 

Resultaten av en studie av två skolor, en fuktskadad och en utan 

fuktproblem, indikerar att (1- -> 3)-beta-D-glukan, antingen 

direkt eller indirekt är en riskindikator för luftvägsinflammatio-

ner 

(Must, 2003) De mykotoxiner kallade satratoxiner (från t.ex. Stachybotrys 

Chartarum på gipsskivor) uppges ge symtom som luftvägs- och 

slemhinneirritation, brännande känsla i slemhinnor och luftvä-

gar, hudirritationer, trötthet, långvariga ”förkylningar”, näsblod, 

m fl diffusa symtom. 

(Nevalainen, 2003)  Det är svårt att mäta och utvärdera toxiska, inflammatoriska och 

irritativa effekter av mögel och bakterier.  

 

 

Slutsats 7 

Överallt exponeras människan för mikroorganismer i mer eller mindre höga doser. 

Under vissa betingelser alstras obehaglig lukt, toxiner och andra ohälsosamma 

ämnen, vilka kan ge olika grader av hälsobesvär. Försiktighet bör tillämpas för att 

förhindra exponering. 
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3.2.2 Kvalster 
 

 

3.2.2.1 Förekomst 

 

Kvalster är i många delar av världen den huvudsakliga orsaken till allergi. Kvals-

terallergen förorsakar kronisk snuva, astma eller atopiskt3 dermatitis4 för en stor 

andel patienter med allergiska sjukdomar. Symtomen mildras ju lägre exponering 

man utsätts för. Det har uppmätts högre halter kvalster i kvalsterallergikers hem, 

likaså finns en koppling mellan låg ventilation, hög fuktighet och högre halt 

kvalster i bostäder (Harving et al, 1994). För att förstå svårigheterna runt vilka 

åtgärder som bäst åstadkommer en sänkning av kvalsterhalten bör man ha kun-

skap om biologin för husdammskvalster (Arlian et al, 2001). 

 

Kvalster tillhör spindeldjuren. Det finns många tiotusentals olika sorter men tre av 

dem har visat sig ha större betydelse för kvalsterallergi: Dermatophagoides pte-

ronyssinus, Dermatophagoides farinae och Euroglyphus maynei. Alla tre arterna 

har återfunnits i husdamm på alla kontinenter. Den naturliga hemvisten för kvals-

ter är den subtropiska eller tropiska zonen i närhet till varmblodiga djurs boningar 

till exempel fåglar och små däggdjur. Dessa klimatiska betingelser finns även i 

våra sängkläder, kanske främst i madrasserna där man finner kvalster. Vidare 

finns kvalster i mattor och stoppade möbler (Cunningham, 1996). Geografiskt så 

är det i Sverige vanligare med kvalster i södra Sverige än i norra, beroende på 

klimatbetingelserna enligt undersökningar som nämns i (Börjesson et al, 1985) 

och (Ekstrand-Tobin, 1993).  

 

För att kunna reglera ett rums klimat så att inte kvalster, mögel och andra fuktbe-

roende agens kan förmodas tillväxa, krävs att man har en korrekt uppskattning av 

temperatur och fuktighet i den aktuella mikromiljön. I inomhusmiljöer är det ofta 

stora variationer i klimatet mellan ytterväggar, i golvmattor och madrasser och 

rumsmitt. Detta gör att relativa fuktigheten lokalt kan blir så hög att det utgör 

gynnsamt klimat för kvalster. Laboratoriemätningar visar att om man styr RF i 

rumsmitt i cykler från 75 % till 50 % så mäter man ett betydligt mer dämpat kli-

mat i sovrumsmattan med svängningar kring nivån 70 % med mindre än 5 %. 

Denna dämpande effekt beror på mattans hygroskopiska och värmeisolerande 

egenskaper (Cunningham, 1998). 

 

Om det av någon orsak (klimatisk och/eller dålig ventilation/hög fuktproduktion) 

stundom är hög relativ fuktighet i ett rum och det dessutom finns ett lokalt tillskott 

av fukt, från till exempel en fuktig vägg, något läckage eller kanske bara avdunst-

ning från en sovande människa till en madrass, leder detta till ett jämt, mycket 

fuktigt mikroklimat.  

 

                                                 
3 atopisk = ärftlig allergisk reaktion 
4 dermatitis = kliande hudinflammation, eksem 
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3.2.2.2 Levnadsbetingelser 

 

Husdammskvalster tillhör tillsammans med förrådskvalster och skabbkvalster 

gruppen astigmatakvalster. Denna typ är ovanlig därför att den inte andas utan 

utbyter syre och koldioxid genom kroppsytan. De lever principiellt på skinnflagor 

och andra organiska rester som samlas inomhus. Kvalsters födointag, fortplant-

ning och mängd fekalier är helt beroende av omgivande fuktighet.  

 

Vid RF över 85 % konsumerar kvalstren signifikant mer föda än vid 75 % RF. 

Om klimatet sänks från 85 % RF till 75 % RF reduceras ätandet och mängden 

fekalier med 80 %. Detta talar för att en liten sänkning i en miljö med högt RF ger 

en avsevärd minskning av allergenproduktionen (Arlian, 1992), (Arlian et al, 

2001).                                                      

 

För att inte torka ihjäl behöver husdammskvalster minst en relativ luftfuktighet i 

normal inomhustempererad miljö (15- 25°C) på mellan 52-58 % RF i den faktiska 

miljön där de vistas (Cunningham, 1996). För att helt och hållet undvika att Der-

matophagoides farinae ska tillväxa måste man hålla RF 35 % eller lägre under 

minst 22 timmar varje dag och det resten av dagen RF på 75 % - 85 % enligt 

(Arlian et al, 2001).  

 

Tabell 5 Kritisk nivå för tillväxt av Dermatophagoides farinae: Relativ fuktighet och 

 motsvarande absolut fuktighet som en funktion av temperaturen. Under 

denna  nivå äter kvalstren sparsamt och producerar lite fekalier. (Arlian, 1992). 

Temperatur 15°C 25°C 30°C 35°C 

Kritisk nivå RF 52 % 58 % 63 % 69 % 

Motsvarande absolut fuktighet 5,56 g/kg 11,7 g/kg 17,4 g/kg 25,3 g/kg 

 

 

De allergenhaltiga kvalsterpartiklarna verkar endast kunna hålla sig luftburna 

några minuter. Mer än 80 % av allergeninnehållet fanns bundet till partiklar större 

än 10 µm enligt en undersökning (Börjesson et al, 1985). Partiklarna kunde oftast 

identifieras som ”kvalsterbollar”. Undersökningens resultat gav att man avrådde 

dammallergiker att delta i bäddnings- och städningsarbete eftersom kvalsteraller-

genet förblir svävande en stund efteråt. 

 

 

3.2.2.3 Hälsoeffekter 

 

Det råder ett klart dos-respons samband mellan mängden dammkvalster man ut-

sätts för i sin bostad och risken för att bli sjuk. En halt av kvalsterallergen större 

än 2000 ng/g damm anses som risknivå för både sensibilisering och utvecklande 

av astma och halter större än 10 000 ng/g damm anses som risknivå för akuta ast-

maattacker (Platts-Mills et al, 1989), (Platts-Mills et al, 1992).  

 

Symtomen astma hos barn kan bestå även vid halter under 2000 ng/g damm. An-

tagligen uppstår sensibilisering för husdammskvalster vid lägre halter än tidigare 
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föreslagna gränsvärden, men det kan behövas längre tid att utvecklas i Sverige än 

i områden med mildare och fuktigare klimat och därmed högre kvalsterinfestation 

(Munir, 1994).  

 

Man har visat att kvalster förekommer i högre halter hemma hos kvalsterallergiker 

och att även den totala bakteriehalten kan vara högre än hemma hos referenser. 

Man förklarar förhöjningarna med att man i dessa hem vintertid har högre RF än 

30 % (Björnsson et al, 1995). 

 

I en studie (Wickman et al, 1994) ombads ca 30 kvalsterallergiska barns föräldrar 

att starta upp grundliga rutiner med att rengöra madrasser, lufta och tvätta 

sängkläder, ta bort mattor samt vädra sovrummen med viss regelbundenhet. Trots 

dessa kontinuerliga åtgärder minskade inte kvalsterhalterna under hela det efter-

följande året. Det var de torrare bostäderna (sannolikt de bäst ventilerade) som 

uppvisade bäst resultat (lägsta halter). Effekten av städningsåtgärderna pekade 

istället mot att det är det förekommande mikroklimatet och dess fluktuationer med 

uteklimatet som styr kvalsterkoloniernas storlek. Samma slutsatser erhölls i en 

mycket snarlik studie utförd i Danmark tio år tidigare (Korsgaard, 1983).  

 

I Wickman-studiens andra del användes sängklädesinneslutningar för att minska 

exponeringen av kvalster. Dessa åtgärder visade sig vara mycket effektiva. För att 

på bästa sätt minska människans exponering för kvalster gäller det att reducera 

allergenexponeringen genom sanering för såväl antalet levande kvalsterpopulatio-

ner, fekalier som döda kvalster (Arlian et al, 2001). Ser man sedan till att de 

klimatiska betingelserna för kvalstertillväxt inte uppstår skulle detta bidra till en 

minimal framtida tillväxt av kvalster.  

 

 

Slutsats 8 

De vanligaste kvalsterarterna i innemiljö trivs i synnerhet i fuktig sovrumsmiljö. 

Symtomen mildras ju lägre halt man exponeras för. Tillväxten av kvalster ökar 

med ökad RF. Vid lägre RF än 55 % i mikroklimatet avtar tillväxten och vid nivån 

35 % RF och därunder dör kvalstren.  

 

I nordiska länder är inneklimatet normalt så pass torrt vintertid att kvalster får 

svårt att överleva i innemiljöer med god ventilation och normala fukttillstånd.  

 

 

 

3.2.3 Lukt  
 

Många människor mår dåligt och reagerar negativt på starka lukter t ex från par-

fymer och olika väldoftande hygienartiklar och städprodukter av olika slag. Det 

finns många icke organiska ämnen som förekommer i inomhusluften med speciell 

och ibland skarp lukt som är irriterande och allergiframkallande. Exempel på detta 

är formaldehyd och ozon. Denna senare flyktiga och reaktiva gas förekommer i 

uteluften och tillförs innemiljön via tilluften. Ozon kan även alstras i inomhus-

miljön av olika elektriska apparaturer som till exempel vissa luftrenare och kopi-

atorer. Kombinationen ozon, terpener och dålig ventilation kan misstänkas vara 



43 

 

 

 

 

speciellt olycklig (Sarwar et al, 2002). Terpener (doft av gran, tallbarr, citron osv.) 

och formaldehyd (används som konserveringsmedel) ingår ofta och kan emitteras 

från inventarier samt rengörings- och hygienprodukter.  

 

 

Men varför reagerar vi inte snabbare om det luktar obehagligt? När det gäller 

illaluktande sopor är det ingen som står ut någon längre tid, utan man avlägsnar 

dessa villigt. Lukten avklingar och upplevelsen neutraliseras. Varför gör man inte 

detta mer generellt med illaluktande inomhusmiljö? Kanske är man osäker på sig-

nalerna?  

 

Människor avläser den kemiska miljön både med sitt luktsinne och sitt kemiska 

sinne. Det speciella med luktsinnet är att signalerna från ett litet område i näs-

slemhinnan snabbt når till luktcentrum där lukten lagras i ett minne. Minnet 

kopplas till en känsla, positiv eller negativ, som i sin tur kan framkalla autonoma 

nervreaktioner5. Både behagliga och obehagliga reaktioner kan uppstå på detta 

sätt. Upplevelsen av lukt från exempelvis kemikalier varierar högst betydligt inom 

ett stort normalområde (Belin, 2003). 

 

Luktsinnet är mycket komplext och erfarenhet från många års skadeutredning 

visar att man ska lita på sitt luktsinne och ta tillvara på signaler av dålig lukt. Fö-

rekomst av lukt är sannolikt en indikator på endera eller både otillräcklig ventila-

tion, högemitterande källa eller förekomst av avvikande kemisk eller biologisk 

nedbrytning. Dessa skador och avvikelser behöver utredas och åtgärdas på ett 

fackmannamässigt sätt.   

 

 

Slutsats 9 

Luktsinnet är komplicerat och kan tränas att minnas. Obehagliga lukter bör upp-

märksammas och orsakerna utredas. 

 

 

Kommentar: 

Olika inhalationsallergen (pollen, kvalster, pälsdjur) är luktfria. Vidare finns det 

mängder av luktfria emissioner och gaser som är hälsovådliga. Radon är ett ex-

empel på en lukt- och färgfri gas som vållar mycket ohälsa. Inomhusluften kan 

alltså vara skadlig utan att för den skull lukta illa och lukter kan orsaka obehag 

utan att förnimmas som obehaglig.  

 

3.3 Hälsoeffekter av fuktig luft 
 

En luftmängds relativa fuktighet är svår att uppskatta. Vid en undersökning under 

27 timmar exponerades friska män för ren och extremt torr luft (RF = 9 %). Grup-

pen kunde inte bedöma om luften var torr eller fuktig och det kunde inte visas 

någon negativ fysiologisk inverkan av exponeringen för den torra luften på för-

sökspersonerna. I undersökningen exponerades vidare försökspersonerna i 27 

timmar för 50 % RF, 78 timmar för 9 % RF och slutligen åter för 50 % RF i 20 

                                                 
5 autonoma nervreaktioner = reflexmässiga reaktioner från autonoma (självstyrande) nervsystemet 
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timmar. Studien indikerar att det inte finns något fysiologiskt behov för befukt-

ning av ren luft för friska människor. (Andersen et al, 1974)  

 

Speciellt känsliga personer uppges dock efter längre perioder av exponering för 

torr luft (RF < 20 %) ha torrhetskänsla i näsa, på läppar och hud. Många männi-

skor upplever att låg relativ fuktighet är irriterande på slemhinnorna i andningsvä-

garna (Fanger, 1983). Dessa klagomål är dock mycket litet korrelerade med luft-

fuktigheten. Det är istället föroreningar från bland annat emissioner av byggnads-

material som antas vara orsak till klagomålen. Eftersom emissionen av förore-

ningar från byggnadsmaterial påverkas av temperatur och fuktighet kan dessutom 

en ökning av RF ge ökade problem.  

 

I (Fanger, 1983) står att i daghem, kontor och skolor minskade frånvarofrekven-

sen p.g.a. förkylningar när man ökade luftfuktigheten. Med anledning av resulta-

ten i beskrivna undersökningar föreslogs i referensen att fuktigheten under vintern 

skulle ökas, men inte överstiga 50 %.  

 

Känslan av torrhet och irritation står för en betydande del av sjuka-hus besvär, 

SBS och dessa symtom är vanliga både bland personal på kontor och sjukhus. I en 

studie med 104 personal på sjukhus fuktades torr vinterluft upp från 25-35 % till 

40-45 % RF. Resultatet blev en drastisk sänkning av andelen klagomål hos perso-

nalen i fallgruppen jämfört med andelen rapporterade klagomål i en referensgrupp 

(Nordstrom et al, 1994). 

 

 

Slutsats 10 

Klagomål på ”torr luft” och hälsobesvär som irritation i slemhinnor och torrhets-

känsla rapporteras vara korrelerade med låg RF i en del studier och i andra inte. 

 

 

 

3.4 Hälsoeffekter av fuktrelaterade agens 
 

Det har genomförts många studier de senaste 30 åren vilka berört olika aspekter 

av förhållandet fukt inomhus och olika fuktrelaterade ämnen i innemiljön samt 

möjliga kopplingar mot ohälsa. I detta kapitel presenteras fyra studier som över-

gripande berör avhandlingen. Först beskrivs större studier med övergripande in-

nehåll, därefter presenteras studier som till sin design, innehåll eller syfte är in-

tressanta att jämföra med avhandlingens huvudprojekt om åtgärder i fuktskadade 

bostäder.  

 

 

3.4.1 1986 – State of the art 
 

1986 gjordes en genomgång av de 15 gångna årens studier om hälsoeffekter och 

fuktrelaterade agens (Arundel et al, 1986). Man fann fog för att inomhusluftens 

relativa luftfuktighet kunde påverka insjuknandet i luftvägssjukdomar och aller-

gier. Randvillkor för en rad olika sjukdomsalstrande agens presenterades för bak-

terier, virus, mögel, utsöndring av formaldehyd, diverse syror och salter samt 
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ozon. Slutsatserna blev att man skulle nå en nivå av RF inomhus mellan 40-60 % 

för att i möjligaste mån undvika negativ påverkan på någon av ovan nämnda äm-

nen (Arundel et al, 1986).  Detta är möjligen en alltför generaliserande inställning 

till problematiken eftersom alla inomhusmiljöer med fuktrelaterade problem inte 

kan avhjälpas med en injustering av rumsluftens relativa luftfuktighet. 

 

 

 

3.4.2 1990 – Fukt, luftvägssymtom, kvalster- & mögelallergi 
 

I en holländsk artikel (Verhoeff et al, 1995) presenterades en fallkontroll studie 

utförd 1990, där 259 barn med kroniska luftvägssymtom och 257 kontroller 

ingick. Grupperna pricktestades för mögel och husdammskvalster. En okulär fukt-

skadeinspektion gjordes i varje bostad där man noterade förekomst av fuktfläckar, 

synligt mögel, öppet expansionskärl, rökning, husdjur och social status. Enkäter 

om tidigare symtom och skador i bostaden samlades in. Resultaten visade stöd för 

samband mellan fuktiga hus och sensibilisering för husdammskvalster och/eller 

mögel samt luftvägssymtom.  

 

 

 

Slutsats 11 

Vid studiens start i mitten på 1990-talet, fanns det misstänkta samband mellan 

fukt i innemiljö och hälsoproblem. Fokuseringen gjordes på rumsluftens RF.  

 

 

 

 

3.4.3 2001 – State of the art  
 

NordDamp (Bornehag et al, 2001) är en genomgång av kunskapsläget avseende 

samband mellan fukt i byggnader och hälsa. I studien granskades 590 vetenskap-

ligt godkända artiklar. I granskningen ställdes hårda kriterier på studiedesign, ve-

derhäftighet och metodik avseende kopplingen fukt och ohälsa. I slutändan be-

fanns endast resultaten från 61 studier vara relevanta. Man fann att fukt i byggna-

der fördubblar risken för hälsobesvär i luftvägar, hosta, pipande andning och 

astma. Andra symtom som trötthet, huvudvärk och luftvägsinfektioner kunde även 

dessa associeras med fukt.  

 

I Nordamp beskrivs hur fukt i byggnader kan förekomma dels i fri form dels som 

vattenånga. Man bör skilja mellan fuktig luft och fukt i byggnadens konstruktion. 

Fukt i konstruktionen kan leda till mikrobiologisk påväxt eller kemiska processer i 

material med lukt och irriterande substanser som följd. Högt fuktinnehåll i luft 

kan ge kondensation vid svalare ytor och även detta kan resultera i mikrobiologisk 

tillväxt och kemiska processer. (Bornehag et al, 2001)  

 

I de olika studierna som refereras i Nordamp används flera olika indikationer på 

fuktskador: synligt mögel, fuktfläckar, kondensation på fönster och väggar, över-

svämning, vattenskador och lukt.  
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De mer ingående granskade studierna indelades i fyra kategorier: 

 

1. Studier med självrapporterad fukt och symtom (51 st) 

2. Studier med självrapporterad fukt och kliniskt fastställda symtom (14 st) 

3. Studier med fuktinspektion och fuktmätningar och självrapporterade symtom 

(23 st) 

4. Studier med fuktinspektion och fuktmätningar och kliniskt fastställda symtom 

(10 st) 

 

Avhandlingens studie är att jämföra med den sista kategorin av studier. I sju av 

dessa fann man associationer mellan fukt och hälsa. I ett exempel undersöktes en 

grupp av 3754 barn i Oslo under 1992-93. Drygt 250 av dessa inspekterades 

hemmen och ett frågeformulär fylldes i. I fallen där föräldrarna beskrivit skadorna 

förekom upp till 5 gånger oftare symtom än i gruppen utan rapporterade fuktska-

dor. I de fall fuktskadorna rapporterats in av inspektörer var sambandet ännu star-

kare.  

 

I diskussionen i Nordamp konstateras att man riskerar att få en rad olika symtom 

(hosta, heshet, astma) men även ospecifika symtom som trötthet och huvudvärk 

vid längre vistelse i fuktiga byggnader. Man vet dock inte vilka ämnen det är som 

påverkar.  

 

 

3.4.4 2002 – Finsk studie av fuktskador i husbeståndet 
 

En större finsk studie (Haverinen, 2002) utfördes 1998-2002 avseende samband 

mellan fuktskador, exponering och ohälsa. Studien gjordes för att analysera före-

komsten av fuktskador i det finska husbeståndet och för att utveckla kännetecken 

för fuktskador på ett konkret sätt. Av studien framgår även sambandet mellan 

fuktskadeobservationer och självrapporterade hälsosymtom. Studien innehåller 

data från 164 bostäder. Informationen om bostäderna insamlades via checklistor 

och avsåg skadans lokalisering, grad av skada, typ av observation, åtgärd, typ av 

skadad konstruktion och material samt typ av ytskikt vid skadan. Hälsodata sam-

lades in via frågeformulär. Detta projekt baserades sålunda på inspektion och 

subjektiva data om hälsosituationen. Resultatet av studien redovisades som ett 

klassiciferingssystem och de visade att fuktskadors inverkan på hälsan beror på 

skadans typ, material och utbredning.  

 

 

Slutsats 12 

Efter avhandlingsstudiens start har det publicerats ytterligare studier som styrker 

sambandet mellan fuktiga byggnader och ohälsa.  
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3.5 Tidigare egna studier 
 

Utöver huvudstudien i avhandlingen refereras även till egna projekt utförda under 

de senaste 10 åren samt från egna erfarenheter i arbetet som fuktskadeutredare. 

Gemensamt för alla projekt är att de på ett eller annat sätt handlar om fuktskadade 

bostäder och hälsobesvär hos de boende: 

 

I Samband mellan astma och inomhusmiljö 

i licentiatstudien (Ekstrand-Tobin, 1993) utreds möjliga samband mellan sym-

tomen hos 60 astmatiska barn och deras bostäders innemiljö som ventilation, 

luftfuktighet och olika föroreningar.  

II Förbättrad innemiljö efter enkla åtgärder 

beskriver inverkan av enkla ventilationsförbättrande och sanerande åtgärder vid 

höga föroreningar/låg ventilation i astmatiska barns bostäder (Ekstrand-Tobin, 

1996). Projektet var både en uppföljning av licentiatprojektet och en förstudie 

till det aktuella projektet. 

III Fukt och ventilation 

beskriver fuktkällor, boendevanor och ventilationsgrad i en bostad (Ekstrand-

Tobin et al, 1994). 

IV Krypgrunder förr och nu 

beskriver genom beräkningar naturliga variationer av relativ fuktighet och tem-

peratur i en vanlig grundläggningstyp – krypgrund (Ekstrand-Tobin, 1997). 

 

 

3.5.1 Projekt I – Samband mellan astma och inomhusmiljö 
 

3.5.1.1 Innehåll och upplägg 

 

Detta projekt (Ekstrand-Tobin, 1993) var en beskrivande fältstudie av innemiljön 

hos 60 unga astmatiska patienter i åldern 7 till 18 år. Projektet utfördes under åren 

1990-1992 på initiativ från och i samarbete med allergologer vid Linköpings Uni-

versitetssjukhus, professor Max Kjellman och MD Aina Warner. Syftet var att 

hitta samverkande faktorer mellan innemiljöparametrar och graden av symtom 

hos de astmatiska unga patienterna. Patienterna valdes ut av projektets barnaller-

gologer enligt flera kriterier så att tjugo kom från vardera trakten kring Umeå, 

Linköping och Helsingborg.  

 

De 60 barn och ungdomar som medverkade hade alla någon gång i livet fått dia-

gnos svår astma och bedömdes ha haft liknande utgångsläge. Inom patientgruppen 

fanns dels de som fortfarande hade svår astma dels patienter som blivit bättre. På 

detta sätt kunde en intern kontroll göras genom att jämföra dessa gruppers resul-

tat. Bedömningen av astmans allvarlighet gjordes av läkarna, genom en gradering 

med ett så kallat astmascore för varje patient. Alla medverkande hade bott i sin 

bostad minst tre år och hade en icke-säsongsbetonad astma.  
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3.5.1.2 Metod och utvärdering 

 

Fältbesöken och mätningarna i bostäderna utfördes under vinterhalvåret för att få 

likartad påverkan från uteklimatet. En stor mängd tekniska data om bostäderna 

samlades in tillsammans med mätvärden av luftfuktighet, temperatur, ventilation, 

flyktiga organiska ämnen (VOC), formaldehyd, koldioxid, radon, partiklar i luft 

samt bakterier, endotoxin och mögel i damm. Vidare intervjuades familjerna om 

boendevanor och upplevd innemiljö. Fältmätningarna utfördes i sovrumsmiljön 

under ca 20 timmar. Till materialet kopplades uppgifter från läkarna om patienter-

nas reaktioner för olika allergen, sensibiliseringstester samt bedömning av astma-

sjukdomens grad. Det är viktigt att klargöra att undersökningen endast gällde för 

en liten speciell grupp patienter och deras bostäder. 

 

Undersökningen av bostäderna och patienterna resulterade i ett omfattande data-

material. I den statistiska behandlingen av denna typ av data finns alltid risk för 

sammanblandning av orsak och verkan. Antalet försök (60 bostäder) var litet jäm-

fört med antalet variabler (som mest 162 st). Antaganden om oberoende och nor-

malfördelning var inte möjligt och det gick inte att tillämpa någon enkel standard-

metod för utvärderingen. Den statistiska bearbetningen genomfördes av sakkunnig 

(Svensson, 1993/2000). Exempel på statistiska analyser som tillämpades var vari-

ansanalys, multipel regression, korrelationsanalys, principalkomponentanalys, t-

test och Wilcoxon-test.  Inför de sist nämnda och slutliga statistiska analyserna 

gjordes en bedömning för varje enskild parameter, vilka numeriska gränser och 

tröskelvärden som skulle kunna antas vara relevant att använda som delnings-

punkt. Till exempel gjordes antagandet att betrakta alla data i husen med högre 

respektive lägre uppmätt relativ fuktighet än 40 %, en annan delningspunkt var 

bostäder med uteluftsflöde högre eller lägre än 7 l/pers, s, en tredje var en luftom-

sättning på 0,5 oms/h och så vidare. I fall där sådana antaganden var svåra att sätta 

användes medianvärdet som delningspunkt.  

 

I de fyra första analyserna kunde endast tendenser till samband urskiljas och vi 

konstaterade att vi inte kunde hitta några entydiga samband mellan de parametrar 

som beskrev inomhusmiljön och sjukdomsbilden. I den sista analysen, en kombi-

nation av både t-test och Wilcoxon-analys, kunde vi dock styrka många av de ten-

denser som endast skymtat i de tidigare analyserna och vi hittade en mängd signi-

fikanta skillnader mellan de olika parametrarna. 

 

3.5.1.3 Några resultat 

 

Patienterna var handplockade efter vissa specifika hälsomässiga kriterier och 

därav följde att valet av de olika bostäderna låg utanför projektets kontroll. Hu-

vuddelen, 90 % av bostäderna bestod av enfamiljshus och resten flerfamiljshus. 

Hälften av grundläggningssätten var betongplatta på mark, följt av källare ca 40 

%, och sist krypgrund 13 %. De ungdomar vars symtom tydde på pågående ast-

matiska besvär bodde mer frekvent i bostäder med grundläggning av betongplatta 

på mark.  

 

I en tredjedel av bostäderna ansåg de boende att de hade fuktskador. Denna andel 

ökade något enligt bedömningen som gjordes under mätningarna. Trenden visar 
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att i dessa bostäder fanns mer synliga tecken på skador och de var äldre än ge-

nomsnittet. Fördelningen av skador och symtom var sådan att de boende i Umeå-

trakten hade oftare bekymmer med reaktioner av pälsdjur och de boende i söder 

av kvalster. I Helsingborgs- och Linköpingsbostäderna hade man högre halter 

kvalster än i Umeågruppen. I de bostäder vi kunde känna lukt av mögel eller an-

nan fuktrelaterad lukt och där det fanns synliga tecken på fukt var fler i familjen 

sjuka med astma och hösnuva. 

 

Rent generellt var sambandet mellan låg ventilationsgrad och högre halt av för-

oreningar genomgående tydlig. Detta förhållande avspeglades även i enkätfrå-

gorna avseende upplevelse av dålig luftkvalitet och ett uteluftsflöde per person 

kring 6,3 l/p, s. Bäst ventilation och lägst föroreningshalter i luften hade de meka-

niskt till- och frånluftsventilerade bostäderna. Man kunde även urskilja att de pati-

enter som mådde sämst hade en genomsnittligt bättre ventilationsgrad, vilket san-

nolikt är resultatet av försök till förbättrande åtgärder av familjen. Sammantaget 

hade 45 % av bostäderna självdragsventilation, 35 % mekaniskt frånluftssystem 

och 20 % mekaniskt till- och frånluftssystem.  

 

Många av resultaten från detta projekt berörde parametrar som inte direkt hade 

med fuktrelaterade skador i bostäderna. Jag ska inte fördjupa mig i dessa här men 

vill dock visa ett urval av intressanta samband, alla med sannolikhet p=0,05 eller 

bättre vid t-test (Anova) alternativt Wilcoxon-analys), för att belysa komplexite-

ten, möjliga sammanblandningar av orsak och verkan samt resultaten av indirekta 

samband vilka kan förekomma i bostäders inomhusmiljö. 

 

Vi fann att i bostäder  

- där lukt av mögel eller annan fuktrelaterad lukt kändes och där det fanns 

synliga tecken på fuktpåverkan var andelen familjemedlemmar med astma 

och hösnuva större 

- med Aspergillushalt i golvdammet över medianvärdet förekom betydligt 

mer kvalster Dermatophagoides farinae mätt i antal/g damm 

- med TVOC-halt > 0,29 mg/m3 (i 30 av 60 bostäder) var patienterna mer 

sensibiliserade mot kvalster men mindre ofta sensibiliserade mot pollen 

och mögel 

- med TXIB > 0,02 mg/m3  (i 17 av 60 bostäder) fanns det fler astmatiker 

- där rökning aldrig förekom (48 av 60 bostäder) var formaldehydhalten nå-

got lägre och halten av mögel i damm lägre  

- där man städade mer än 3-4 ggr i veckan (i 24 av 60 bostäder) 

fanns högre halt av oorganiska partiklar. Dessa bostäder hade även högre 

ventilationsgrad 

- med Alternariamögel i damm över medianvärdet 2 cfu/30 g damm hade 

större andel av familjerna problem med migrän  

- där endotoxinhalten var högre än medianvärdet 7347 EU/g damm, var 

patienternas PEF-variabilitet mindre (d.v.s. mer lik den hos friska indivi-

der). Detta är motstridigt tidigare resultat (Michel et al, 1991) där man vi-
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sat att endotoxinexponering inverkar negativt på sjukdomstillståndet hos 

kroniska astmatiker 

 

Vidare konstaterades att 

- mögelallergiker inte hade mer mögel i dammet i sina bostäder än övriga  

- det inte fanns något i resultaten som tydde på att bakterier och endotoxin 

skulle ha negativ inverkan på hälsotillståndet hos patienterna 

- upplevelse av ”obehaglig lukt” förekom mer ju närmare stad/trafikerad 

väg bostaden var belägen 

- ”obehaglig lukt” kunde förknippas med lägre uteluftsflöde per person, 

mindre bostadsvolym och fler äldre möbler.  

- i bostäder med fler gröna växter än genomsnittet var halterna endotoxin 

högre 

- familjerna i Umeåtrakten upplevde sin inomhusmiljö oftare som torr än 

övriga familjer. Bland Helsingborgsfamiljerna fanns fler i familjerna med 

astma än i övriga familjer 

- de patienter som bodde i stadsområde eller i starkt trafikerade områden 

hade en signifikant lägre sensibilisering mot husdammskvalster Dermato-

phagoides pteronyssinus 

- de patienter som hade golvvärme i sina bostäder (8 bostäder) hade en 

lägre sensibilisering mot husdammskvalster Dermatophagoides pteronys-

sinus och Dermatophagoides farinae 

- bostadens ventilationssystem var väsentligt för graden av luftväxling och 

halten av uppmätta föroreningar. Låg luftomsättning samverkade med 

högre föroreningshalter. Självdragsventilerade bostäder hade sämre ven-

tilation och högre föroreningshalter än övriga bostäder. I mekaniskt till- 

och frånluftsventilerade bostäder var ventilationen bättre och förorenings-

halterna lägre. De självdragsventilerade bostäderna i undersökningen var 

oftare äldre byggnader med större rumsvolymer och grundlagda med käl-

lare. De mekanisk frånluftsventilerade bostäderna låg i eller nära stadsbe-

byggt område, var av yngre datum, hade mindre bostadsvolym och färre 

fuktproblem. Bostäder med mekanisk till- och frånluft, var yngre utan 

källare och med bäst ventilation och därmed lägst föroreningshalter 

- bostäder med högre ventilation bebos av familjer där fler än en person har 

astmatiska problem. Sannolikt har familjerna ansett sig behöva förbättra 

sin luftkvalitet 

- begreppen som i projektet beskrev patienternas hälsotillstånd var astma-

score, sensibiliseringsscore samt PEF-variabilitet. I den statistiska analy-

sen återfanns inga parametrar i inomhusmiljön som korrelerade med ast-

mascore  
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3.5.1.4 Summering av resultat 

 

I projektet gjordes ett försök till att fånga upp en mängd olika eventuella hälsopå-

verkande parametrar i inomhusmiljö vilket gjorde datamaterialet mycket omfångs-

rikt. Det är många nackdelar med en sådan metodik. Datamaterialet blir svåröver-

skådligt och omöjligt att detaljstudera i den omfattning som vore önskvärt. In-

samlade mätdata och fakta blir en ofullständig blandning av diskreta och kontinu-

erliga variabler, som inte utan svårigheter låter sig analyseras. Vi visste inte om de 

metoder och variabler vi använde och mätte var de rätta. Att beskriva graden av 

astmasjukdomen och patienternas mångfacetterade sjukdomsbild är svårt, särskilt 

som det delvis baseras på patientjournaler skrivna av olika läkare.  

 

Det mest utmärkande i resultaten från mätningarna av inomhusmiljön var de pa-

rametrar som styrde inomhusmiljön. Valet av ventilationssystem var avgörande 

för vilken ventilation och föroreningshalt som uppmätts i bostäderna. De självd-

ragsventilerade bostäderna hade de högsta halterna av olika föroreningar. De me-

kaniskt till- och frånluftsventilerade bostäderna hade bäst ventilation och lägsta 

halter av föroreningar. Resultaten tydde även på att om många i familjen hade 

problem med astma så hade man försökt förbättra sin ventilation. Trots detta var 

den högst uppmätta luftomsättningen i bostäderna 0,69 oms/h. I undersökningen 

hade 83 % av bostäderna lägre luftomsättning än 0,5 oms/h att jämföra med 80 % 

i ett representativt urval av svenska småhus (Andersson et al, 1993). Uteluftsflö-

det per person i de astmatiska barnens bostäder var lägre än genomsnittet för en 

svensk bostad (8 l/pers,s jämfört med 15-16 l/pers,s i (Andersson et al, 1993)). 

Det verkar inte orimligt att tro att flera av föroreningshalterna i vår undersöknings 

bostäder också kan vara högre än svenska bostäders genomsnitt.  

 

 

Slutsats 13 

Resultaten från Projekt-I-studien var svårtolkade. Det var i vissa fall svårt att 

skilja mellan orsak och verkan. Ventilationssystemens funktion och effektivitet 

reglerade tydligt halten luftburna föroreningar. Mer än en tredjedel av studiens 

bostäder hade fuktskador och på något sätt samvarierade ökad frekvens mögel 

med kvalster och symtom.  

 

 

 

3.5.2 Projekt II - Förbättrad innemiljö efter enkla åtgärder 
 

3.5.2.1 Innehåll och upplägg 

 

Efter att ha genomfört Projekt I fick alla medverkande familjer speciellt riktade 

råd om hur de kunde förbättra sin innemiljö, baserade på resultaten från fältmät-

ningarna. Projekt II är en uppföljning (Ekstrand-Tobin, 1996) av sex patienter i 

vars bostäder man åtgärdat något och där detta upplevdes som en positiv förbätt-

ring i hälsotillståndet för barnet/ungdomen. Syftet var att utvärdera effekten på 

ventilation och några föroreningshalter till följd av de olika åtgärderna. 
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3.5.2.2 Metod och utvärdering 

 

Varje familj fick hemsänt sina resultat från fältmätningarna i Projekt I tillsam-

mans med individuella rekommendationer till olika åtgärder i syfte att förbättra 

bostadens inomhusmiljö. Sex av familjerna medverkade därefter i en uppföljning. 

I uppföljningen genomfördes mätningar av ventilation, formaldehyd, totalhalt 

flyktiga organiska ämnen, relativ luftfuktighet och temperatur. Se vidare 

(Ekstrand-Tobin, 1996).  

 

Åtgärderna genomfördes mellan 1991 och 1993. Exempel på åtgärder kunde vara 

förbättring av ventilationen genom ett ökat användande av tilluftsventiler eller 

byte till starkare köks/frånluftsfläkt, sanering av formaldehydavgivande material 

eller byte av illaluktande mattor. Samma mätningar som i Projekt I (Ekstrand-To-

bin, 1993) upprepades i sex fall och resultaten jämfördes därefter med tidigare 

resultat för ventilation, formaldehyd, fukt-/temperatur samt flyktiga organiska 

ämnen före och efter åtgärd. De uppföljande mätningarna skedde fem år efter för-

sta mätningarna och ca två år efter de åtgärder som genomförts.  

 

3.5.2.3 Några resultat 

 

Resultaten visade genomgående förbättringar, dels att ventilationsgraden ökat 

minst 70 %, dels att halterna av föroreningar minskat i varierande grad (mellan 20 

och 90 %) för de sex bostäderna. Om man antar att båda mätomgångarna givit 

representativa värden för luftomsättningen i bostäderna, så har en klar ökning 

skett från 1990 till 1995. Fem av sex bostäder har idag genomsnittligt normenlig 

ventilation (0,5 oms/h). I den sjätte bostaden har man förbättrat den genomsnitt-

liga luftomsättningen från 0,17 till 0,35 oms/h.  

 

Tabell 6 Sammanställning av resultat före åtgärd 1990 och 1995 efter åtgärd hos de 

 sex familjerna 

  Ventilation Formaldehyd TVOC 

Familj Åtgärd 
före  

h
-1

 

efter  

h
-1

 

före  

mg/m3 

efter  

mg/m3 

före 

mg/m3 

efter 

mg/m3 

A 
fler ventiler, bättre användande av 

köksfläkt, mattbyte 
0,34 0,66 0,09 0,02 0,13 0,10 

B 
bytt frånluftsfläkt, bättre använ-

dande av ventiler, 4 st fler ventiler  
0,21 0,61 0,05 0,02 0,48 0,13 

C 
starkare frånluftsfläkt, ventiler i 

alla rum, mattbyte, speciell for-

maldehydsanering 

0,48 0,80 0,14 0,03 0,31 0,09 

D använder ventiler mer 0,34 0,77 0,03 0,02 0,30 0,10 

E 
ytterligare fläkt, ny köksfläkt, en 

ny tilluftsventil, mattbyte, tätning 

mot garagedörr  

0,17 0,35 0,13 0,06 8,56 0,95 

F fler ventiler, starkare köksfläkt 0,40 0,84 0,04 0,02 0,28 0,09 
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Resultaten av ventilationsmätningen visade att stor skillnad uppnåddes med ibland 

enkla medel. Vad gäller fukttillskottet var mätresultaten inkonklusiva. I bostä-

derna A, C och E hade man bytt ut misstänkt högemitterande mattor och i E täta-

des en dörr till garaget från vilket motoravgaser tidigare kunde spridas. Totalhal-

ten av flyktiga organiska ämnen, minskade i alla bostäder, mellan ca 20 % och 90 

%. I två av bostäderna genomfördes speciella åtgärder mot de höga halter av for-

maldehyd som uppmättes vid första mättillfället. Generellt minskade halterna i 

alla sex bostäderna.  

 

Patienternas journaler granskades av allergologer som lämnade en kortfattad be-

dömning av symtom, spirometri och medicinintag. Dessa bedömningar gjordes för 

tiden vid första fältundersökningen hösten/vintern 1990 fram till hösten/vintern 

1995.  

 

Patienterna bedömdes av läkare innan åtgärd som rätt dåliga eller dåliga. Efter 

åtgärd har patienternas astmasymtom bedömts vara i ett fall mycket bättre, i tre 

fall bättre, i ett fall en förbättring och i ett fall fortfarande labilt. Studiens ringa 

omfattning omöjliggör dock slutsatser om åtgärdernas betydelse för symtomför-

ändring hos patienterna.  

 

Se vidare i (Ekstrand-Tobin, 1996). 

 

1

2

3

4

5

6

Före åtgärd Efter åtgärd

Symtom

1 = dålig

2 = rätt dålig

3 = fortfarande labil

4 = förbättring

5 = bättre

6 = mycket bättre

 

Figur 16 Medicinsk bedömning av de sex patienternas symtom före och efter de enkla 

 åtgärder familjerna genomfört. 

 

 

 

Slutsats 14 

I projekt II visades hur effektiviteten sex bostäders ventilation avsevärt förbättra-

des genom enkla åtgärder som till exempel fler tilluftsventiler eller starkare köks-

fläkt. Resultatet gav märkbar effekt både på förekommande föroreningshalter i 

inomhusluften och på patienternas symtom. 
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3.5.3 Projekt III - Fukt och ventilation 
 

3.5.3.1 Innehåll 

 

Projekt III (Ekstrand-Tobin et al, 1994) genomfördes under 1994 och hade som 

syfte att beräkna fukttillskottet (skillnaden mellan ånghalt inne och ånghalt ute) 

och luftomsättningen i en bostad. Tanken var att jämföra beräknade resultat av 

fukttillskott och luftomsättning från mätdata, insamlat på lite olika sätt. I en del av 

projektet kartlades ute- och inneklimat samt en bostads fuktproduktion noggrant 

och dessa resultat visas som illustrerande och kompletterande exempel i avhand-

lingen.  

 

 

3.5.3.2 Metod  

 

Fältmätningarna utfördes i en enfamiljsbostad belägen 10 km väster om Borås. 

Familjen bistod med uppgifter om bostadens fuktproduktion. Förutom uppmät-

ning av bostadens totala ventilerade volym mättes relativ fuktighet och temperatur 

i 5-minutersintervall utomhus och inomhus under en 20-dagarsperiod. Fukttill-

skottet beräknades därefter av relativ fuktighet och temperatur inne och ute. Me-

delvärdet av den relativa fuktigheten mättes med två olika enkla metoder. De 

därur beräknade värdena på bostadens fukttillskott, samt uppgifter om bostadens 

totala ventilerade volym och bostadens fuktproduktion under mätperioden, gav 

möjlighet att beräkna en uppskattad luftomsättning. Det matematiska uttryck som 

användes för beräkning av luftomsättningen beskriver ett stationärt samband 

mellan bostadens luftomsättning, dess fuktproduktion och den ventilerade bo-

stadsvolymen. Vid beräkningen togs således ingen hänsyn till vare sig ytkondens, 

fuktupptagande eller fuktavgivande ytmaterial.  

 

3.5.3.3 Några resultat 

 

Ur de kontinuerligt insamlade data (medelvärdesregistrering var femte minut) av 

temperatur och relativ fuktighet ute och inomhus i bottenvåning och övervåning 

beräknades värden av absolut ånghalt ute och inne. Därefter beräknades även 

fukttillskottet för var femte minut.  
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Figur 17 Exempel på uteklimat under 24 dagar februari-mars 1994, Västra Götaland 

 

 

Resultaten från projektet gav dels information om ett sätt att beräkna luftomsätt-

ningen istället för att mäta direkt. Se vidare i referensen (Ekstrand-Tobin et al, 

1994). Vidare gav resultaten insikt i hur fukt varierar i utomhus- och inomhus-

miljö samt hur fukt uppkommer och hur den momentant ändrar sig.  

 

 
 

0,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

00:00 02:24 04:48 07:12 09:36 12:00 14:24 16:48 19:12 21:36 00:00 

Lördag  5 mars 1994 g/m3 

Kl 

D =  Matlagning 

B=  Diskmaskin A= Tvättmaskin C =  Våtstädning 

E =  Fri torkning av tvätt 

F =  Utökad personbelastning med 4 vuxna  och  6 barn 

A B C D 

E E 

F 

G =  Handdisk 

G B 

 

Figur 18 Bilden visar hur tillskottet av fukt varierar under ett dygn i en bostad 
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Slutsats 15 

Projekt III-studien visade hur fukttillskott i inneluften varierade med personers 

utandning, matlagning, dusch och torkning av tvätt. Summan av fukttillskottet och 

uteluftens absoluta fuktinnehåll styr tillsammans med aktuell temperatur hur hög 

RF det råder lokalt inomhus. 

 

 

 

3.5.4 Projekt IV - Krypgrunder förr och nu 
 

3.5.4.1 Innehåll och metod 

 

Syftet med Projekt IV var att belysa skillnader i fuktförhållanden hos krypgrunder 

med olika uppbyggnad. Projekt IV (Ekstrand-Tobin, 1997) handlar om krypgrun-

der förr och nu och omfattar några beräkningsexempel genomförda med ett dator-

program (Hagentoft, 1994). Beräkningsuppgiften ingick i en doktorandkurs vid 

Lunds Tekniska Högskola 1994 med Johan Claesson och Carl-Erik Hagentoft som 

kursledare. Fuktberäkningar presenteras för torpargrund, uteluftsventilerad kryp-

grund med eller utan mark/grundmursisolering och fuktspärr på marken samt för 

inneluftsventilerad krypgrund med mark/grundmursisolering och fuktspärr.  

 

 

3.5.4.2 Resultat 

 

Klimatet i en uteluftsventilerad krypgrund är under sommarhalvåret tillräckligt 

fuktigt för att mikrobiell aktivitet ska kunna förekomma. Detta har visats i många 

rapporter om skadefall med mögelluktande krypgrunder. Ibland kan denna lukt 

även kännas i bostadsutrymmet (Samuelson, 1985) genom att luft från grunden 

sugs in på grund av det undertryck som råder i huset.  

 

Krypgrunder kan ha flera principiellt olika utseenden. Äldre tiders torpargrund 

med värmeavgivande murstock och kattgluggar kan inte direkt jämföras i funktion 

med moderna krypgrunder. Bland våra nutida krypgrundstyper finns de som ur 

fukthänseende fungerar både sämre och bättre än gamla tiders torpargrund.  

 

För beräkningarna användes klimatdata för Göteborg som indata. Resultaten från 

körningarna visade att en ångspärr mot marken (RF i marken antogs vara 100 %) 

gav en ordentlig sänkning av relativa fuktigheten i krypgrunden. Denna effekt kan 

för en uteluftsventilerad grund mer än halvera antalet veckor under året då klima-

tet överstiger 70 % RF och 3°C. Men trots att markfukten i beräkningsfallet var 

avskärmad med en ångspärr och trots att luftomsättningen var satt till 5 oms/h er-

hölls relativa fuktigheten under sommarhalvåret över kritiska RF på 70-80 %. För 

att åstadkomma ett kryprumsklimat som under större delen av året understiger 

dessa värden måste luften i grunden även värmas upp alternativt avfuktas. Dessa 

utföranden ställer dock höga krav på möjligheterna att styra luftrörelser och kli-

mat i grunden. Se vidare i Figur 11 och i efterföljande text för ytterligare resultat 

från beräkningarna.  
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Slutsats 16 

Projekt-IV-studien visade genom beräkningar att uteluftsventilerade krypgrunder 

och äldre torpargrunder utsätts för långa perioder hög relativ fuktighet. Om bjälk-

lag, genomföringar och anslutningar är otäta kan lukt av mikrobiell aktivitet som 

eventuellt alstras i grunden stiga upp till boendevolymen. Bästa grundläggnings-

alternativet med kryputrymme är varmgrund med så liten mängd mögelbenäget 

material som möjligt. 

 

 

Kommentar om varmgrund: En varmgrund är en grundläggning med uppvärmd 

luftvolym under bottenbjälklaget i syfte att skapa ett klimat utan risk för mögel-

tillväxt. Uppvärmningen kan åstadkommas på många sätt. En variant är då kryp-

grunden integrerats innanför randzonens isolering och därigenom blivit en del av 

den uppvärmda byggnaden, andra varmgrunder värms upp av förvärmd luft som 

passerar grunden på väg in som tilluft, ytterligare andra blir uppvärmda av bosta-

dens frånluft. I det senare fallet kan en komplettering med avfuktning av frånluf-

ten bli aktuell om frånluftens fukttillskott är högt. 

 

 

3.6 Åtgärder 
 

3.6.1 Varför man ska åtgärda 
 

Hur kommer det sig att så många människor bor i bostäder med fuktskador? Och 

vad är det som avgör om man åtgärdar fuktskador eller inte. En orsak till att åt-

gärder inte görs kan vara att de boende inte vet om skadan. Det är möjligt att åt-

gärder mot fuktskador uteblir för att de ansvariga inte uppfattar skadan eller be-

svären som tillräckligt betydande. Vad som styr dessa upplevelser kan ha många 

orsaker som inte diskuteras vidare här.  

 

Mörka missfärgningar ”svartmögel” och fuktfläckar är vanligt i badrum av den 

enkla orsaken att ventilationen ofta inte räcker till att vädra ut all fuktig luft från 

dusch och tvätt. Detta gör att mögel börjar växa till på de svalaste ytorna i dessa 

våtrum där RF är som högst längst. I andra utrymmen inomhus är fläckar och 

missfärgningar inte att förvänta och när detta uppträder eller när lukter som käl-

larlukt, sommarstugelukt och vindslukt känns i boendevolymen ska vi reagera och 

agera. Om någon får symtom av att vistas i lokalen eller om någon som vistas där 

är i riskzonen att få allergi, är detta skäl nog att undersöka misstänkt skada.  

 

Har man väl bestämt sig för att försöka åtgärda en fuktskada är det lämpligt att 

kontakta en utredare med dokumenterad teknisk kunskap om fuktfrågor. Utreda-

ren ska samla in information om problemet, göra en första okulär besiktning och 

mäta fukt och temperatur. Är skadan begränsad och har välkänd karaktär kan detta 

räcka som underlag till att utforma åtgärdsförslag. Ibland krävs dock fördjupade 

mätningar och provtagningar för att slutligen kunna fastställa skadans orsak. Se 

förslagsvis vidare i (Samuelson et al, 1993) i SP-rapporten ”Att undersöka inne-

miljö” där tillvägagångssätt och mätmetoder i fuktutredningar finns beskrivet mer 

detaljerat. Slutligen utformas ett lämpligt åtgärdsprogram med funktionskrav. En 
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förutsättning för att åtgärden sedan ska fungera är att den var rätt anpassad och att 

åtgärden genomfördes korrekt med avsedd funktion. Det är långt ifrån säkert att 

det blir som det var tänkt i dessa avseenden, vilket visas i rapporten ”Åtgärder 

mot fukt- och mögelskador i husgrunder” (Tobin, 1988) där 13 olika metoder att 

åtgärda fuktskador presenteras och analyseras.  

 

En orsak till att fuktskador inte åtgärdas oftare är sannolikt att det anses bli för 

kostsamt. Småhusägare med fuktskadade bostäder som uppfyller kriterierna, kan 

få bidrag från Småhusskadenämnden (Hedström, 2003). Nämndens hemsida har 

många goda råd på vad man som enskild husägare först kan göra själv för att 

minska risken för att fuktskador ska uppstå. Nedan finns ett koncentrat av Små-

husskadenämndens råd för att förebygga skador: 

 

- Kontrollera och underhåll regelbundet 

- Ta bort rabatter och matjord från huskroppen 

- Justera marklutningen så att det är lutande från huset 

- Se till att stuprören leder bort regnvatten från huset 

- Ta bort invändig isolering och träreglar på motfyllda väggar i souterräng- 

och källarvåning. Återställ med puts samt fuktgenomsläpplig färg eller plåt-

reglar och gipsskivor. Värmeisoleringen bör vara på utsidan. (Obs i vissa 

elementkonstruktioner kan väggreglarna vara bärande). 

- Städa bort byggskräp och organiskt material på marken i krypgrunden 

 

 

3.6.2 När man ska åtgärda 
 

Rivning av fuktskadat luktande material och/eller material som på annat sätt 

misstänks vara angripet av mikroorganismer bör ske med försiktighet. Det kan 

inte uteslutas att toxiska ämnen frigörs och kan utgöra hälsorisk. Stora halter spo-

rer kan spridas vid rivning av mögliga konstruktioner (Rautiala et al, 1998). Där-

för bör inte allergiker eller överkänsliga vistas i byggnaden samtidigt som rivning 

av fuktskadat material sker (om inte noggrann inkapsling sker under arbetet). De 

områden som ska saneras bör kapslas in och tillträde förses med luftslussar på 

samma sätt som vid asbestsanering. Effekten blir bäst om det inkapslade utrym-

met sätts under undertryck. Personer som utför saneringsarbetet och som vistas i 

den kontaminerade miljön bör därför ha friskluftsmask (Rautiala et al, 1998). 

 

 

 

Slutsats 17 

Fuktskador uppmärksammas inte och åtgärdas inte i den utsträckning som är 

önskvärd. I en skadeutredning ska det ingå en professionell utredning, fuktmät-

ningar, eventuella provtagningar samt en beskrivning av skadeorsak och lämpliga 

åtgärder. Förslag till åtgärder ska utformas med funktionskrav. Sanering måste 

göras med försiktighet. 
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3.6.3 I förebyggande syfte 
 

I (Bornehag et al, 2001) konstaterades ett starkt samband mellan hälsosymtom och 

fuktiga byggnader men att mekanismerna mellan dessa är okända. I rapporten 

lämnas dock rekommendationen att man bör förebygga fukt i byggnader.  

 

Det bästa sättet att minska framtida hälsosymtom från fuktiga byggnader är att 

förhindra fuktskador. För att uppnå detta krävs engagemang, insatser och an-

svarstagande från flera aktörer.  

 

Det borde vara en självklarhet att utgångsläget hos en byggnad ska vara det bästa 

möjliga ur fuktsäkerhetssynpunkt. Konstruktionen ska väljas så att risken för fukt-

skador minimeras, vilket kan ske genom fuktdimensionering (Harderup, 1995). 

Arbetsutförandet kräver ansvarskännande så att inte byggnadsmaterial tar skada 

och blir fuktigt/mögligt under transport, lagring och uppförande. Det krävs vidare 

samordning och kunskap mellan olika aktörer om vilka moment som kan leda till 

skada om man avviker från projekterat utförande. Några exempel är när elektriker 

punkterar klimatskärmen i sitt arbete, när håltagning med vattenkylning genom en 

betongvägg eller ett bjälklag tillför konstruktionen ”oplanerad” fukt i ett sent 

skede eller när golvmattor limmas för tidigt på fuktiga betongytor.     

 

Byggfukten ska beaktas och uttorkningstider måste tillgodoses innan fuktkänsli-

gare material monteras i dess närhet. Arbetsutförandet skall vara av sådan kvalitet 

att man inte orsakar framtida fuktskador. Exempel på dåligt utfört arbete är otäta 

genomföringar i lufttäta skikt, luftspalter tilltäppta av brukstuggor eller kvarglömt 

byggspill i fuktiga utrymmen. Efter byggtiden ska underhåll och brukande vara av 

en sådan kvalitet att detta i sig inte åstadkommer fuktproblem. Det är dock inte 

ovanligt att man förbiser eller tappar kontroll över både ett och flera av dessa 

moment.  

 

Tabell 7 Moment med stor betydelse för en byggnads fuktsäkerhet  

Under projekte-

ring 

- fuktdimensionering ger förutsättningar för fuktsäker kon-

struktion och lämpliga materialval 

 - omsorg vid vattenförande rördragning ger minimerad risk 

för läckage, VASKA-PROJEKTET beskrivs (Andersson 

et al, 2000) 

 - brukaranpassad ventilation hindrar skador av högt 

fukttillskott 

Under byggande - fastställda byggrutiner om övertäckning av bygge och 

material ger minsta möjliga byggfukt 

 - fackmannamässigt arbetsutförande vid lufttätning och 

montage av fuktspärrar minskar risken för fuktskador 

över konstruktionerna 

Under brukande - återkommande besiktningar 

- fungerande klagomålsrutiner 

- fungerande underhållsplan minskar risken för överras-

kande och kostsamma fuktskador 
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Det är en god investering att i byggande och brukande använda kvalitetssäkerhets-

system (SP, 2000) och andra preventiva åtgärder (Andersson et al, 2000) för att 

förhindra framtida innemiljöproblem, förenkla och förbilliga underhåll och läck-

age. 

 

De allmänna rekommendationer som lämnas inför sanering av till exempel kvals-

terallergikers bostäder koncentreras gärna på punktinsatser som användande av 

kvalsterskydd, extra rengöring och vädring i sovrummet samt speciella rutiner för 

tvättning av textila material. Ibland rekommenderas fler tilluftsventiler och ökad 

ventilation vilket om det införs, förhoppningsvis påverkar kvalstrens levnadsbe-

tingelser. Men det är inte säkert att detta är tillräckligt. Man behöver kanske även 

sanera fuktskador eller installera mekanisk ventilation. Ofta är det dock så att 

fuktskador inte åtgärdas. Skälen till detta kan kanske vara ekonomiska eller att 

man inte bedömer fuktskadan vara så pass omfattande att det kräver åtgärd. Ett 

annat skäl kan vara att man inte har tillräckligt bra underlag för att bedöma åt-

gärdsbehovet fullt ut. 

 

Astma- och allergiförbundet har givit ut en skrift kallat Nya Klokboken 

(Efraimson et al, 2002). I denna skrift lämnas lättfattliga konkreta råd om 

boplanering, val av byggnadsmaterial, byggande, innemiljö, utemiljö, lagar och 

bestämmelser, bostadsanpassning samt ett urval enklare checklistor för de olika 

delarna.  

 

När det gäller privata inköp av befintliga bostäder är det av stor vikt att man med 

kritiska vaksamma ögon och (eftersom undersökningsplikten är omfattande) hjälp 

av certifierad besiktningsman.  Då skaffar man sig kunskap om konditionen av 

den bostad man tänker köpa och eventuellt framtida åtgärdsbehov. 

 

3.6.4 Praktiska råd 
 

Byggandet och boendet är en komplex händelsekedja som hela tiden har naturla-

garna emot sig. Många parter är inblandade och har ansvar i olika delar av proces-

sen. Sällan ser man direkt de orsaker som ge upphov till fuktskador. Genom att 

öka förståelsen om sambandet mellan inomhusmiljö, fukt och mikrobiologiska 

föroreningar minskas riskerna för framtida skador i våra bostäder. Många gånger 

finns kunskapen men den används inte, är inte tillgänglig eller bortses från. Nedan 

följer några påståenden om förhållanden om skador, konstruktioner, material och 

symtom som kan vara värda att begrunda: 

 

 Att fuktdimensionera och välja bort riskkonstruktioner minskar risken för 

framtida fuktskador. 

 Om man inreder källare utan utvändig isolering, bör träbaserade produkter 

och andra fuktkänsliga material inte monteras mot källarmurar och betong-

platta.  

 Att bygga in material med hög byggfukt begränsar uttorkningen och ökar ris-

ken för mikrobiologiska eller kemiska reaktioner på det fuktiga materialet 

och material i dess närhet.  
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 Att dra vattenförande ledningssystem enligt VASKA-projektets principer ger 

minskad risk för framtida läckage 

 Att installera mekanisk ventilation ger effektiv och konstant allmänventila-

tion året runt, vilket minskar alla luftburna föroreningar inomhus t.ex. lukt 

och fuktig luft 

 I ett självdragsventilerat hus kan generös komplettering med tilluftsventiler i 

de flesta rum ge en sänkning av RF inomhus vintertid 

 En liten sänkning av ett högt RF i kvalsters närhet från 80 till 70 % ger en 

betydande sänkning av produktionen kvalsterallergen.  

 Kvalstersanering genom dammsugning och vädring är ineffektivt i längden 

 Fuktiga mattor, stoppade möbler och madrasser är bra kvalstertillhåll 

 Låg ventilation i bostäder, i synnerhet i sovrum, kök och våtrum ökar risken 

för tillväxt av kvalster och mögel på ytor 

 Kombinationen hög luftfuktighet och normal till hög rumstemperatur ger 

bästa levnadsvillkoren för vanliga husdammskvalster samt många sorters 

bakterier och mögel.  

 Att duscha, torka tvätt eller laga mat utan lokal och effektiv ventilation ger 

höga tillskott av fukt till rumsluften  

 RF är högre intill svala och/eller fuktiga ytor som ytterväggar, fönster, källar-

murar jämfört med rumsmitt 

 

 

Slutsats 18 

Fuktsäkra byggnader med god innemiljö förutsätter fuktdimensionering, omsorg i 

materialval och ”torr” byggprocess. Genomtänkt utformning av värme-, ventila-

tion- och vattenförande system (Andersson et al, 2000), bra rutiner för skade-

rapportering, boendevanor, skötsel och underhåll borgar för god innemiljö. 

 

 

 

3.7 Litteraturstudie kring symtom-fukt-åtgärder 
 

Nedan redovisas medicinska studier där man sökt samband mellan människors 

symtom, förekommande fuktskador och eventuella förändringar av innemiljön.  

 

3.7.1 1983 –  Åtgärder hos kvalsterallergiska astmatiker 
 

År 1983 är det sedan många år känt att en minskning av kvalsterexponering mins-

kar symtom (Korsgaard, 1983). I nämnda studie undersökte man slumpmässigt 

effekten av ett förebyggande åtgärdsprogram hos 23 kvalsterallergiska vuxna och 

jämförde detta med lika många kontroller. Först fastställdes kvalsterallergin vid 

en klinisk undersökning där samtidigt en enkät fylldes i av patienten.  

 

Studien pågick i 24 veckor och var fjärde vecka besöktes hemmen. Efter 12 

veckor infördes förebyggande åtgärder som dammsugning av alla madrasser i 
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patientens rum två gånger i veckan, utbyte av alla filtar och täcken i patienternas 

sovrum, tvätt och byte av sängkläder i alla sängar i patientens sovrum två gånger i 

veckan, utbyte av golv (vid behov) till antingen trägolv eller linoleum, städning av 

golven två gånger i veckan, vädring av sovrummet 20 minuter varje dag, halvöp-

pet fönster hela tiden, vardagsrumsfönster öppet minst 20 minuter varje dag, om 

möjligt ingen torkning av tvätt inomhus.  

 

Man tillät inte ha några krukväxter i sovrummet och all matlagning eller annan 

fuktig verksamhet skulle ske i samband med vädring. Inför start skulle alla venti-

lationskanaler kontrolleras och rengöras. Varje patient gjorde egna hälsokontroller 

av lungkapacitet genom PEF-mätning två gånger per dag och antecknade hälso-

förändringar under hela perioden. Innan åtgärderna startades fyllde de boende i en 

enkät om städvanor och levnadsvanor. Enkäten upprepades i slutet av perioden.  

 

Mätningar av RF och temperatur gjordes i sovrummet med två avläsningar per 

dag i 7 dagar vid försökets start och upprepades i samband med varje besök som 

gjordes (d.v.s. 6 ggr). Damm samlades in och analyserades från mattor och mad-

rasser. Resultatet visade att även om alla instruktioner inte hade följts till punkt 

och pricka så hade ändå vanorna genomgått en drastisk förändring i fallgruppen.  

 

Symtomen lindrades i fallgruppen men författarna drar inte slutsatsen att astma-

symtomen drastiskt skulle ha ändrats på grund av de ändrade levnadsvanorna utan 

att de istället samvarierade med de för årstiden typiska tillväxtcykeln för kvalster. 

Effekten av åtgärderna minskade kvalsterhalten på sovrumsgolvet men inte i mad-

rasserna vilket stöds av tidigare rön om att dammsugning av madrasser inte ger 

någon speciellt stor effekt. Man bedömde att den intermittent ökade ventilationen 

inte gav någon effekt på madrassernas fuktsituation. Slutligen skriver Korsgaard 

att man borde fokusera på att åtgärda på fuktproblemen i byggnadskonstruktio-

nerna i patienters hem.  

 

 

Slutsats 19 

Drastiskt ändrade städ-, sanerings- och vädringsvanor visade ingen signifikant 

sänkning av halten kvalster i madrasser. Fokus ska istället sättas på att åtgärda 

fuktproblemen i kvalsterallergiska patienters hem (Korsgaard, 1983). 

 

 

 

3.7.2 1994 – ca 100 nya hus, kvalsterhalt före och efter inflytt-

ning 
 

I en dansk studie (Harving et al, 1994) erbjöds astmatiker att bosätta sig i nya 

”friska” bostäder. Astmatikernas tidigare bostäder undersöktes och ventilations-

grad, luftfuktighet, temperatur samt kvalsterhalter i madrasser och på sovrums-

golv uppmättes vid ett tillfälle.  

 

Hela gruppen patienter flyttade därefter till det nya området och uppföljande mät-

ningar gjordes i bostäderna efter ca ett år. I undersökningen uppmättes medianhalt 

av kvalster i madrasser till 110 kvalster/gram damm i bostäderna man flyttat ifrån 
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och 20 kvalster/gram damm i de bättre ventilerade bostäderna dit patienterna flyt-

tade.  

 

Mätningarna visar på signifikanta tekniska skillnader. I de mekaniskt ventilerade 

bostäderna var ventilationsgraden högre och kvalsterhalterna i de medflyttades 

madrasser och mattor uppmättes vara lägre ett år efter inflyttning.   

 

 

Slutsats 20 

Det är möjligt att minska husdammskvalster i sängkläder genom att förbättra ven-

tilationens effektivitet med mekaniskt system 

 

 

 

3.7.3 1997 – Inspektion av fuktiga hus i relation till symtom 
 

I en skotsk studie redovisas hur man undersökt en grupp av drygt 100 patienter 

med diagnosen astma och nästan dubbelt så många kontroller (Williamson et al, 

1997). 

 

I studien samlade man uppgifter om självrapporterade tecken på synliga fuktska-

dor och lät fuktskadeutredare genomföra inspektioner i hemmen. Momentant 

mättes temperatur och RF ute och i varje rum. I varje rum gjordes även fuktindi-

kationer i tre nivåer på väggarna och man antecknade utbredning av synligt mö-

gel. Williamsson drar slutsatsen att frekvensen astma kunde associeras med expo-

nering för synligt mögel och att detta förhållande var dos-respons relaterat.  

 

 

Slutsats 21 

Det finns samband mellan astma och exponering för synligt mögel.  

 

 

 

3.7.4 1997 – Ett daghem, där personalen har SBS-symtom, 

glukanmätning före och efter renovering 
 

I en svensk studie av ett daghem med mögelproblem, gjordes uppföljande mät-

ningar av (1–>3)-beta-D-glukan i luften och luftvägsbesvär hos 14 personer av 

personalen, före och efter renovering (Rylander, 1997).  

 

Personalen hade under flera år rapporterat nästäppa, halsirritationer, huvudvärk 

och trötthet under vistelse i lokalen. Inför renoveringen uppmättes höga fukthalter 

på material i den uppreglade grundkonstruktionen bestående av träregelväggar och 

betongplatta på mark med uppreglat, isolerat golv. Mögelpåväxt konstaterades 

bland annat i isoleringen och fuktfläckar observerades på linoleumgolvet. Golv-

konstruktionen ersattes med nytt material och byggnadens ventilationssystem er-

sattes. Efter renoveringen minskade antalet rapporter av personer med luftvägsbe-

svär samtidigt som även  (1–>3)-beta-D-glukan  värdet sjönk från 11,4 till 1,4 
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ng/m3  vilket enligt Rylander indikerar att (1–>3)-beta-D-glukan kan vara relaterat 

till luftburna inflammationer orsakade av luftföroreningar.  

 

 

Slutsats 22 

I ett daghem där personalen haft symtom under längre tid åtgärdades den uppreg-

lade och fuktskadade grundkonstruktionen. Efter åtgärd indikerar sänkningen av 

metakolin-värdet att det var luftföroreningar (med den fuktskadade konstruktionen 

som källa) före åtgärd, som orsakat symtomen. 

 

 

 

3.7.5 2000 – Vattenskadad skola, symtom efter renovering 
 

I projektet studerades om exponering av mögel i en vattenskadad skola kunde 

associeras med ökade luftvägssymtom bland skolbarnen. Vidare undersöktes om 

renoveringen av byggnaden resulterade i en minskad förekomst av luftvägssym-

tom och sjukdomsfrekvens (Savilahti et al, 2000).   

 

Under åren 1994-1995 klagade personal vid en finsk grundskola på innemiljön. I 

studien medverkade nära 300 barn i en fallgrupp och ca 190 barn i en kontroll-

grupp. Skolan hade flera synliga tecken på vattenskador. Skadeundersökningen 

visade på utbredda fuktskador på alla tre våningarna. Mest skadat var botten-

bjälklaget. Grundläggningen saknade dränering, byggnaden hade flera invändigt 

läckande rör och flera läckage från ett otätt tak. Sammanställningen av symtomen 

visade att eleverna hade fler förkylningar och luftvägssymtom jämfört med refe-

rensskolans elever. Efter renoveringen minskade alla förkylnings-, och luftvägs-

symtom utom öroninflammationer. Resultaten belyser betydelsen av en grundlig 

renovering av fuktskador och visar exempel på efterföljande förbättring av hälsan.  

 

 

 

Slutsats 23 

I en vattenskadad skola, med flera olika mögelskador i konstruktionen, hade bar-

nen fler luftvägssymtom än i en kontrollgrupp. Renoveringen förbättrade hälsan. 

 

 

 

3.7.6 2000 – Sporer och kvalster i bostäder före och efter 

renovering 
 

I en studie från Dresden har man studerat kvalster och mögelsporhalter i 98 lä-

genheter (Hirsch et al, 2000). De 40-åriga lägenheterna med låg standard och 

eftersatt underhåll, skulle förses med centralvärme och alla fönster skulle bytas ut. 

Detta gav tillfälle att undersöka om dessa åtgärder skulle ha någon inverkan på 

mögelsporhalter och kvalsterhalter i lägenheterna. Resultatet blev att bytet av 

fönstren och installationen av centralvärmen gav varmare och tätare lägenheter. 

Mätresultaten visade på försämrad ventilationsgrad, ökande medeltemperaturer 
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och absolut fuktighet.  Kvalsterhalten ökade i mattor och madrasser och mögel-

sporhalten för Aspergillus fumigatus ökade. Sammanfattningsvis menar förfat-

tarna att de på detta sätt genomförda förändringarna i bostäderna skapade ett för 

vissa kvalster och mögel mer gynnsamt klimat efter åtgärderna. 

 

 

Slutsats 24 

Genom att installera centralvärme och byta ut alla fönster till nya skapades en 

försämrad inomhusmiljö i studiens lägenheter. Ombyggnad utan kontroll av luft-

växlingen gav varmare och fuktigare inneluft som verkade gynnsamt för mögel 

och kvalster. 

 

 

3.7.7 2000 – En bostad med grava fuktskador, ett sjukt barn 
 

I en studie från Cleveland, USA har man följt upp en svårt sjuk pojkes symtom 

och sambandet med pojkens bostadsmiljö. Författarna (Vesper et al, 2000) menar 

att oförklarliga kraftiga blödningar från lungorna (alveolar haemorrhage) hos barn 

kan ha samband med fuktskadade bostäder.  

 

För att belysa detta har man studerat förekomst av Stachybotrys chartarum i ett 

hus där ett barn fått blödning i andningsorganen. Sporer och toxicitet mättes före, 

under och efter att åtgärder genomfördes. Det visade sig att innan åtgärd var de 

luftburna sporhalterna och deras toxicitet låg medan det däremot fanns höga halter 

toxiska sporer i damm. Åtgärderna innebar att man tog bort fuktskadat material i 

väggar, tak och golv. Under rivningsarbetet undertryckventilerades rivningsområ-

det och materialet spraybehandlades med klorlösning för att minimera dammupp-

virvling och döda sporerna. Rivningsarbetarna hade skyddskläder på sig under 

arbetet. Allt eftersom rivningsarbetet fortgick blottlades ungefär 70 m² av angripet 

material i källaren. Även om sporhalterna var höga under renoveringen så visade 

luftprover tagna efteråt inga detekterbara nivåer. Före renoveringen flyttades bar-

net till annan plats och symtomen försvann. 

 

Skadorna i bostaden orsakades av läckage från badrum och omfattningen uppda-

gades inte förrän man började riva i bjälklaget. Det visade sig att det även fanns 

skador som uppstått av utifrån kommande fukt vilket skadat ytterväggen i fönster-

anslutningarna. Vidare hade vatten läckt in utifrån upp ur en golvbrunn i tvättstu-

gan, det var dessutom byggfel i ytterväggen och läckage från taket. 

 

 

Slutsats 25 

I en bostad där en svårt sjuk pojke med blödningar från lungorna bodde fann man 

höga halter Stachybotrys chartarum i damm. När pojken flyttades försvann sym-

tomen. 
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3.7.8 2001 – Kontor med synligt mögel, 11 vån, 600 anställda 

  
I en studie från USA (Jarvis et al, 2001) har man konstaterat skador, genomfört 

åtgärder, gjort uppföljning av symtom hos personal och gjort tekniska mätningar i 

en fuktskadad byggnad under många år. Mer än 15 % av personalen (90 av totalt 

ca 600 personer) i en 11-vånings kontorsbyggnad sökte läkarhjälp för symtom, be-

skrivna som byggnadsrelaterade allergiska luftvägssjukdomar. De var under 

denna tid exponerade för synlig mögelpåväxt på fuktig gipspapp bakom vinylta-

peterna. Byggnaden utrymdes och under tre år genomfördes åtgärder. Syftet var 

att sänka halten svampar som Aspergillus versicolor så mycket som möjligt. Allt 

material som hade synligt mögel kasserades. Ytor rengjordes med dammsugning 

och/eller våttorkning och kontinuerliga självrapporterande hälsoenkäter genom-

fördes.  

 

Flera år efter det att skadorna åtgärdats påbörjades återinflyttningen i byggnaden. 

Åtgärden verkar ha fungerat eftersom symtomen minskade betydligt efter återin-

flyttningen. Man visar på nödvändigheten att använda bra saneringsmetoder så att 

inte exponeringen (i sedimenterat damm) ökar efter åtgärden. Man betonar vidare 

behovet av bra samarbete mellan olika tekniska och medicinska yrkesgrupper och 

nödvändigheten av uppföljningar för att kontrollera att åtgärderna fungerar. Slut-

satsen var att åtgärder går att genomföra med ett lyckat resultat om allt angripet 

material kasseras och ersätts och att man i övrigt haft en genomtänkt handlings-

plan.  

 

 

Slutsats 26 

I en stor kontorsbyggnad med många rapporterade symtom hos personalen åtgär-

dades synlig mögelpåväxt på gipspapp. Under flertalet år genomfördes åtgärder 

etappvis och slutsatsen blev att åtgärderna gav gott resultat. 

 

 

 

3.7.9 2001 – Epidemiologisk studie i 630 lägenheter, enkäter 

och inspektion 
 

I en finsk studie (Haverinen et al, 2001) gjordes okulära besiktningar och 

skadebedömningar i 630 slumpmässigt utvalda bostäder. Förekomsten av skador 

indelades i tre grader: I – Inga synliga tecken, mindre fuktskador, enstaka fel. II – 

Enstaka observationer av fuktskador som behövde åtgärdas. III – Förekomst av 

skadade konstruktioner tillsammans med andra skador av samma grad och/eller 

någon skadeorsakande installation/funktion med behov av reparation eller utbyte.  

 

Den tregradiga indelningen av skador jämfördes med ett större antal självrapporte-

rade symtom och uppgifter. Man konstaterade att de skaderapporter som gjordes 

av inspektörerna hade starkare samband med rapporterade symtom än vad de 

självrapporterade fuktskadorna hade. Även om graderingen tog hänsyn till antalet 

skador och allvarligheten däri, fick man ingen klar bild över samband mellan ska-

deintensitet och hälsobesvär. Haverinen betonar vikten av att inspektörer är utbil-
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dade och har välutvecklad undersökningsmetodik. Avslutningsvis menar man att 

om skadegradering, checklistor och välutbildade inspektörer används kan det vara 

möjligt att finna samband mellan fuktskadans grad, inomhuskoncentrationen av 

mikrobiella föroreningar och resulterande hälsoexponering. 

 

 

Slutsats 27 

Skadeinspektörer ger en bättre beskrivning av fuktskador än de boende själva. Väl 

genomtänkta checklistor och utbildade inspektörer är viktigt för att man ska finna 

samband mellan fuktskada, föroreningar och symtom. 

 

 

 

3.7.10 2002 – Allergisanering hos astmatiker 
 

I en svensk studie utvärderades eventuella förändringar i lungfunktion, luftvägs-

symtom och luftkvaliteten inomhus hemma hos 21 astmatiska patienter före och 

efter allergisanering (Frisk et al, 2002). De insatser som genomfördes var i 14 fall 

att man tog bort heltäckningsmattor och i 7 fall förbättring av luftomsättningen 

genom att öppna tilluftsintag. I hälften av fallen fanns tecken på vattenskador, fukt 

i konstruktionen eller mögel. Före och efter insatserna mättes temperatur, RF, 

koldioxid, VOC, formaldehyd, luftburet damm och allergeninnehåll i mattor och 

madrasser. Resultaten gav indikationer på endast en svag förändring i halterna 

luftburet damm – inga andra förändringar noterades. Vad gäller symtomen indike-

rade insatserna minskade besvär för astmatikerna.  

 

 

Slutsats 28 

Allergisanering gav resultat (byte av mattor och/eller bättre ventilation). Besvären 

minskade hos patienterna. 

 

 

 

 

3.7.11 Jämförelse av ovanstående studier och avhandlingen 
 

De medverkande patienterna i avhandlingens studie är kvalsterallergiker, sålunda 

en grupp patienter vars symtom är dos-responskopplade till ett specifikt allergen. 

Detta allergen har i sin tur en tillväxt som är klart förknippad med fukt i bostads-

miljön. I studien ingick omfattande klinisk uppföljning av symtom hos varje pati-

ent under hela projektet. Sådan uppföljning är oftast inte möjligt att genomföra 

vid större epidemiologiska fall-kontrollstudier utan istället används självrapporte-

ring via enkäter.  

 

I större epidemiologiska studier brukar man även exkludera professionella skade-

undersökningar, långtidsmätningar och genomförandet av åtgärder. Skadeunder-

sökningar är istället oftast översiktliga inspektioner efter checklistor och resultatet 

blir att endast kontroller av synliga tecken på invändiga fuktskador rapporteras. 
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Enklast blir det när man låter de boende rapportera skador. Det råder dock skill-

nad mellan skador rapporterade av tränade inspektörer och icke sakkunniga på så 

sätt att de tränade mer träffsäkert rapporterar fler skador. Att använda skadeutre-

dare för att utvärdera fuktskadorna ökar sålunda validiteten av rapporteringen. 

 

De kriterier som utgör avhandlingsstudien avgränsningar är följande:  

 

1. Patienterna var väldiagnostiserade kvalsterallergiker 

2. Patienterna följdes upp kliniskt - före och efter åtgärd 

3. Bostädernas fuktskador undersöktes genom professionell skadeutredning 

4. RF, temperatur och ventilation mättes under 5-6 dagar, före och efter åtgärd 

5. Ett unikt åtgärdsprogram genomfördes för varje bostad 

 

Tabell 8 Jämförelser av kriterier och avgränsningar för avhandlingsstudien med 

 senare eller samtida studiers innehåll med parallell eller liknande strategi.  

Kriterier 1 2 3 4 5 

(Korsgaard, 1983) 

Avhandlingen, 1994
c
 

X 

X 

X 

X 

- 

X 

X
a
 

X 

X
b
 

X 

(Harving et al, 1994) X - - - X
d 

(Verhoeff et al, 1995) X - - - - 

(Williamson et al, 1997) X - X
e
 X - 

(Rylander, 1997) - X X - X 

(Vesper et al, 2000) - X X X X 

(Hirsch et al, 2000) - - - X X 

(Savilahti et al, 2000) - - X - X 

(Jarvis et al, 2001) - X X - X 

(Haverinen et al, 2001) - - - - - 

(Haverinen, 2002) - - - - - 

a  Mätningar av ventilation genomfördes inte utan istället jämfördes absolut ånghalt  

b  Omfattande ändringar av boende och städrutiner infördes – lika i 23 fall som jämfördes med 23 kontroller 

c Start med projektplanering gjordes detta år 

d Åtgärderna bestod i att patientgruppen flyttade från tidigare bostäder in i ett nybyggt område.  

e  Endast okulär besiktning samt indikationsmätningar  

 

 

Gemensamt för alla ovanstående studier är att man söker samband mellan expone-

ring och ohälsa och i de flesta fall har gjort detta före och efter att någon slags 

åtgärd eller förändring genomförts. I två studier (Korsgaard, 1983) och (Vesper et 

al, 2000) var fyra av fem kriterier samstämmiga med avhandlingens studie. I den 

första studien av dessa (Korsgaard, 1983) antyddes att det fanns ett behov av 

interventionsstudier . De preventiva förändringar av boende- och städvanor som 

genomfördes i den studien är dock inte jämförbara med de byggnadstekniska åt-

gärder som genomfördes i den aktuella studien.  

 

I den andra studien (Vesper et al, 2000) beskrevs en enda patients symtom (blöd-

ningar från andningsorganen misstänkt orsakade av toxiner från Stachybotrys 

chartarum) före och efter åtgärder. Efter åtgärdernas genomförande gjordes upp-

följande mätningar i bostaden, patienten tillfrisknade, dock på annan ort. Fallet 

visade på minskad exponering till följd av åtgärderna och minskande symtom. 
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I de övriga jämförelserna har studierna ytterligare färre antal kriterier gemen-

samma med avhandlingens studie.  

 

 

Slutsats 29 

De studier som presenteras i kapitlet var inte alla ännu publicerade vid tiden för 

avhandlingsstudiens planerande men de kan i sitt upplägg i viss mån jämföras. 

Man kan dock konstatera att ingen av dessa studier stämmer in helt med de fem 

kriterier som avhandlingsstudien har.  

 

 

3.8 Sammanfattning 
 

3.8.1 Om byggnader och boende 
 

I skandinaviska bostäder med väl fungerande ventilation och kontroll över fukt-

produktionen, borde inte problem med fuktig luft inomhus, kondens på invändiga 

ytor och synlig påväxt av mögel uppstå. Vanliga källor till fuktproduktionen i 

bostäder är personers utandning, matlagning, dusch och fri torkning av tvätt. Det 

är viktigt att allmänventilation och punktutsug är rätt dimensionerat efter rådande 

fuktsituation och fungerar som avsett eftersom nivån på fukttillskottet i inomhus-

luften regleras genom dessa. Summan av fukttillskottet och uteluftens absoluta 

fuktinnehåll styr tillsammans med aktuell temperatur hur hög RF det råder lokalt 

inomhus.  

 

Vill man ha en effektiv ventilation som har en bestående effekt även på förore-

ningar som kvalster i sängkläderna, krävs mekanisk ventilation. Denna effekt har 

visat sig vara svår att uppnå endast genom ökad vädring, städning eller textil sane-

ring. Det går däremot utmärkt att förbättra självdragsventilerade bostäders luft-

kvalitet genom att installera/öka antalet tilluftsventiler, sanera lokala förorenings-

källor och förstärka köksfläktarnas effekt.  

 

Vissa grundkonstruktioner, konstruktionslösningar och materialkombinationer är 

riskkonstruktioner. I en byggnads yttre svalare delar och i gränssnitten mot utek-

limatet är det en förväntad hög relativ fuktighet vilket kan utgöra grogrund för 

påväxt. Uteklimatets naturliga variationer gör att kallvindar och uteluftsventile-

rade krypgrunder utsätts för hög relativ fuktighet under långa perioder på året. I 

dessa miljöer finns oftast organiskt material som kan ta skada av hög relativ fuk-

tighet. Resultatet blir att mikrobiell nedbrytning i form av mögel och bakteriepå-

växt startar. I förlängningen kan detta leda till hållfasthetsnedsättning. Ibland, men 

inte alltid, försämrar fuktskador luftkvaliteten vilket i sin tur kan leda till ohälsa. 

 

Förändringar i bostäderna kan direkt leda till att bostadsmiljön försämras och 

miljön för mikroorganismer gynnas. Att sätta in nya fönster kan leda till att flödet 

av tilluft minskar. Att byta ut en oljepanna mot en annan värmekälla kan minska 

skorstensverkan på frånluften och leda till sämre luftomsättning. Att installera 

värmekaminer innebär håltagning tvärs genom bjälklaget vilket ställer krav på 
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lufttätning runt densamma för att förhindra luftläckage. Att tilläggsisolera vind/-

golvbjälklag mot krypgrund minskar värmeflödet och ger därmed högre RF på 

den kallare sidan. Det gäller att förstå vilka förändringar som en ombyggnad leder 

till. 

 

Har man för vana att rutinmässigt ta hand om varje tecken på skada och har goda 

boendevanor samt gör löpande funktionskontroller och underhåller byggnaden 

kontinuerligt, främjar detta god innemiljö. 

 

För att i nybyggnadsskedet åstadkomma god innemiljö och fuktsäkra byggnader 

behövs ett samordnat, ansvarstagande byggande med fuktdimensionering och om-

sorg i materialval. Det är inte ovanligt att byggfukt och oskyddad hantering av 

byggnadsmaterial leder till att fuktigt material byggs in och skapar grogrund för 

fuktskador. Byggnaderna kan vara ”minerade” med fukt innan ens boende och 

brukande har börjat. Torra transporter, väderskyddad lagring av material, tillräck-

liga uttorkningstider och gott arbetsutförande är nödvändigt under byggtiden. Om-

sorgsfull och anpassad utformning av värme-, ventilation- och vattenförande sy-

stem förhindrar framtida bekymmer med dessa. Här kan nämnas att läckage orsa-

kar årligen mycket stora fuktskador i våra bostäder. Om man rutinmässigt utförde 

täta och synliga rördragningar samt monterade fukttäta ytskikt och genomföringar 

i våtrum förhindras de flesta av dessa skador. 

 

 

3.8.2 Om föroreningar och skador 
 

Mögel och bakterier växer i miljöer med hög relativ fuktighet som till exempel 

bostäders klimatskal, grundkonstruktioner och exempelvis våtutrymmen. Kraftiga 

mögelangrepp syns många gånger som missfärgningar men allt mögel syns inte 

för blotta ögat. Även vid rikligt angripet material kan vara svårt att okulärt avgöra 

hur skadat materialet är. Det behövs då mikroskop för att bedöma graden av på-

växt. Jordförsmutsat trä som är/blir fuktigt är en vanlig källa till mögellukt. Lukt-

signaler bör uppmärksammas och orsakerna utredas. 

 

Husdammskvalster tillväxer som bäst i mikroklimat med 15-25°C och 55-85 % 

RF. Symtomen på kvalsterallergi är dos-respons relaterade vilket betyder att även 

en liten sänkning av omgivande RF leder till lägre tillväxt med efterföljande posi-

tiva inverkan på symtomen. I nordiska länder är inneklimatet så pass torrt vinter-

tid att det finns god möjlighet att hindra tillväxt. God hygien, ventilation och av-

saknad av fukt i innemiljön torde säkerställa detta.  

 

 

3.8.3 Om ohälsa och åtgärder 
 

Det är sannolikt så att ren luft, vare sig den är torr eller fuktig, inte i sig själv ger 

upphov till obehag. Det är istället är förorenad luft som orsakar upplevelser av 

”torr luft”.  

 

Människan exponeras överallt för mikroorganismer i mer eller mindre höga doser. 

Under vissa betingelser alstras toxiner och andra ohälsosamma ämnen, som kan 
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ge obehaglig lukt och hälsobesvär. Exempel på sådana symtom och obehag är 

olika grader av allmänsymtom, luftvägssymtom upp till allvarliga kroniska lung-

sjukdomar. Försiktighetsprincipen bör tillämpas för att förhindra alla typer av ex-

ponering.  

 

I kapitel 3.7 beskrivs hur olika symtom lindrats efter sanering från exponering av: 

 

- gamla heltäckningsmattor 

- synligt mögel på gipspapp 

- specifika mögeltoxiner på uppreglad fuktskadad golvkonstruktion 

- vattenskadad grundkonstruktion 

- damm med Stachybotrys chartarum från fuktskada 

 

 

3.8.4 Utgångspunkten för hypotesen 
 

Bakgrundskapitlet visar ett resonemang med många delar som ledde fram till en 

projektidé. Den första arbetshypotesen blev att: 

 

mindre symtom  hos patienter som är allergiska mot/reagerar 

på  

 ämnen vars livsbetingelser är fuktrelaterade 

och  

 vars bostad är onormalt fuktpåverkad 

 

om 

 

patientens innemiljö i hemmet förändras med 

riktade byggnadstekniska åtgärder så att  

 

bostaden inte är onormalt 

fuktig 

 

eller negativt påverkad av fukt i luft och 

konstruktion därför att anrikningen av fuktbe-

roende allergen förhindras. 
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4 Studiedesign 
 

 

4.1 Tidpunkt 
 

Denna avhandling är i huvudsak baserad på ett interventionsprojekt.  Studien är 

ett tvärvetenskapligt fältprojekt där en grupp på 15 vuxna och 13 bostäder ingick. 

Patienternas symtom, innemiljöupplevelser och bostadens fuktskada följdes upp 

före och ca ett år efter det att de byggnadstekniska åtgärderna genomförts i bostä-

derna. Patienterna som medverkade hade alla diagnosen kvalsterallergi. Patienter-

nas bostäder var konstaterat fuktskadade. Arbetet med planering och anslagsan-

sökning påbörjades 1994, fältmätningarna startade hösten 1996 och de uppföl-

jande mätningarna avslutades våren 2000.  

 

 

4.2 Tvärvetenskaplighet 
 

Forskningsprojektet utfördes i huvudsak på SP Sveriges Provnings- och Forsk-

ningsinstitut. Detta är en forskarmiljö där vi arbetar med skadeutredning, forsk-

ning och utveckling i samarbete med högskolor och universitet, samt internt sam-

arbete med egen expertis inom innemiljöområdet, vad gäller byggnadsfysik och 

fuktskadade byggnader. Projektets planering, upplägg och val av metoder formu-

lerades i samråd med handledare och medicinsk samarbetspartner. I projektet var 

olika experter från högskolor och universitet i Sverige behjälpliga och lämnade 

synpunkter och kritik under planeringen av metodik och mätningar. Patient/bo-

stads-gruppen kunde av ekonomiska skäl inte göras större än 15 patienter respek-

tive 13 bostäder.  

 

 

4.3 Medicinsk uppföljning 
 

Urvalet av patienter till projektet gjordes av Sten Lindgren, överläkare vid aller-

gimottagningen på Borås lasarett och då ansvarig för den preventiva allergivården 

inom södra Västra Götalandsregionen. Personerna i projektet var alla patienter 

med kliniskt dokumenterad sjukdomshistoria inom Västra Götaland. Patienternas 

allergiska besvär bekräftades genom olika vedertagna allergitest. Vidare fastställ-

des lungfunktion och övrig hälsostatus med standardiserade metoder. Även efter-

följande kontroller av hälsan hos patienterna gjordes kliniskt med upprepning av 

flertalet av de inledande testen. Den kliniska dokumentationen kompletterades 

med en inledande intervju och flera enkäter. I dessa rapporterade patienterna om 

såväl innemiljöupplevelser, hälsosymtom och boendevanor som bostadens fysiska 

miljö. 
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4.4 Tekniska mätningar 
 

Inledningsvis gjordes en fuktutredning av erfarna fuktskadeutredare. Vid detta till-

fälle utfördes momentana fuktmätningar i rumsluften och konstruktionerna där 

skada misstänktes. Prov av misstänkt skadat material togs för mikrobiologisk 

analys. Kvalsterprov togs från madrasser och mattor och i några bostäder mättes 

sporhalt i luften ute och inne. Den tekniska miljön och fuktskadorna blev ytterli-

gare dokumenterad via efterföljande långtidsmätningar av relativ luftfuktighet, 

temperatur och ventilation. Långtidsmätningarna utfördes under den kalla delen 

av året och upprepades ungefär 1-2 år efter det att åtgärder mot fuktskadorna ge-

nomförts. 

 

 

4.5 Byggnadstekniska åtgärder 
 

Åtgärderna utformades av skadeutredarna och genomfördes därefter på uppdrag 

av patienterna/familjen i samarbete med Småhusskadenämnden. Åtgärderna 

genomfördes genom en och samma byggfirma för att nå bästa kontinuitet och lik-

formighet på arbetsutförandet. Byggfirman informerades om vikten av att av-

skärma de områden som sanerades för att förhindra spridning av sporer och andra 

föroreningar vid rivningsarbetet.  

 

4.6 Sammanfattande kriterier 

 

Projektet kan beskrivas med följande definierade avgränsningar.  

I projektet ingick: 

1. patienter med diagnosen kvalsterallergi  

2. kliniska patientuppföljningar av allergolog, före och efter åtgärd 

3. professionell skadeutredning av fuktskadade bostäder 

4. långtidsmätningar (ca 5-7 dagar) av fukt och innemiljö i de ska-

dade konstruktionerna, före och efter åtgärd 

5. omfattande byggnadstekniska åtgärder (intervention) 

 

4.7 Ekonomi 
 

Följande anslagsgivare stöttade de tidigare egna projekten I-IV samt avhandlings-

studien V:  

 

I Byggforskningsrådet (nu Formas), SP Sveriges Provnings- och 

Forskningsinstitut samt Riksförbundet mot Astma- och Allergi (numera 

Astma- och Allergifonden) 

II Byggforskningsrådet (nu Formas), SP Sveriges Provnings- och 

Forskningsinstitut 
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III Byggforskningsrådet (nu Formas), SP Sveriges Provnings- och 

Forskningsinstitut 

IV SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut 

V Småhusskadenämnden, SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, 

Byggforskningsrådet (nu Formas), Vårdalstiftelsen 

 

 

4.8 Felkällor och kritik 
 

 

4.8.1 Hypotesen 
 

Det har upprepade gånger visats i epidemiologiska undersökningar att hälsobesvär 

kan sättas i samband med ett visst förhållande i miljön. Att vända på detta och 

försöka visa effekten av en ändring i miljön, det vill säga att då man förbättrar 

innemiljön i fuktskadade bostäder förbättrar hälsotillståndet för dem som brukar 

bostäderna, är sällan genomfört. Att vara allergisk eller överkänslig är vanligt idag 

och att ha fuktskadade konstruktioner är även detta ett vanligt förhållande. Skulle 

denna kombination leda till ökade hälsobesvär så är det angeläget att poängtera 

vikten av att undvika fuktskador och att åtgärda befintliga sådana. Studiens inrikt-

ning är av allmänt intresse både ur privat hälsoaspekt och ur samhällelig ekono-

misk aspekt och därför är problematiken värd att belysa. Vad man kan kritisera är 

dock den brist på generaliserbarhet som resultaten har i och med att de studerade 

patientgrupperna och antalet bostäder som undersökts är mycket begränsat till sitt 

antal. 

 

 

4.8.2 Miljön 
 

För att samla in data om en innemiljö som antas påverka hälsotillståndet krävs att 

man valt att mäta relevanta parametrar och att de mäts på ett korrekt sätt med 

mätosäkerheter som inte inverkar på tolkningen av resultaten. Det kräver också att 

miljön har varit och inför mättillfället är så pass intakt så att man kan anta att den 

fortfarande speglar det sökta sambandet. Det är ibland troligt att anta att de bo-

ende har försökt ändra på den sjukdomsalstrande miljön och detta kan verka för-

svagande eller direkt missvisande i tolkningen av resultaten.  

 

I denna studie var det en stor spridning på hur pass länge patienterna hade vistats i 

den aktuella hemmiljön. En patient hade bott i sitt hus i 28 år medan det fanns en 

patient som endast bott ett år i sin bostad. Dock hade denna patient tämligen om-

gående känt symtom vid vistelse i de fuktskadade delarna av detta hus. Två pati-

enter hade bott i fyra respektive åtta år medan resten av familjerna hade bott mer 

än 10 år i sina bostäder. 

 

I det här projektet antogs att en förändring i hemmiljön skulle leda till en objektivt 

mätbar hälsoförändring efter minst ett år sedan åtgärderna genomförts. Vad som 

då förutsattes var att effekten av åtgärden infunnit sig under tiden mellan åtgär-

dens slutförande och den uppföljande mätningen. I vårt fall förlöpte som minst 11 



76 

 

 

 

 

månader upp till 23 månader mellan åtgärd och mätning. Möjligen erhölls en nå-

got stor spridning i resultaten. 

 

Vidare förutsattes att symtomen inte påverkas av något annat än just åtgärdernas 

effekt på innemiljön. Detta är inte möjligt att anta eftersom det finns mycket annat 

som också påverkar hälsan under en så pass lång tid som mellan 11 till 23 måna-

der. Patienterna kan ha kommit i kontakt med helt andra agens på arbetsplatser, i 

sin umgängeskrets och i andra möten som inverkat på hälsan. I hemmiljön skulle 

det räcka att man råkat tvätta eller ersätta en kvalsterinfesterad möbel eller bytt en 

madrass för att symtomen kunde minska.   

 

Vad gäller själva effekten av åtgärder så förutsätts det dels att åtgärderna har ge-

nomförts korrekt och dels att de varit tillräckligt omfattande. För att förvissa oss 

om att arbetet med rivning och återuppbyggnad av, de för varje bostad unika, åt-

gärderna genomfördes med samma rutiner, anlitades i hela projektet samma grupp 

av byggare. Åtgärderna formulerades av de erfarna skadeutredare som genom-

förde skadeutredningarna. Huruvida åtgärderna var tillräckligt omfattande är dock 

alltid svårt att avgöra.  

 

Många gånger är det en glidande övergång mellan vad som antas vara fuktskada 

och inte och följaktligen var åtgärden ska börja och sluta. I botten ligger det att 

man måste ha definierat vad en skada är och vad som anses skapa ohälsa. Detta 

vet vi inte eftersom forskningen inte entydigt visat vad man blir sjuk av i så kal-

lade fuktiga byggnader. Var ska man mäta, vad är toxiskt och var finns källan?  I 

några fall finns väl dokumenterade samband mellan viss exponering av toxiska 

ämnen från mögel och bakterier och i vissa fall vet vi väl att om en viss expone-

ring minskar så minskar symtomen – just som i vårt fall med att kvalsterallergi-

kers symtom minskar med minskad exponering. I vårt fall antogs just detta.  

 

Om man antar att synligt mögel är tecken på fuktskada så bör i så fall allt synligt 

mögel saneras. Men detta beror på hur man definierar synligt mögel och var det 

växer. Synligt mögel på invändiga ytor till exempel bakom en bokhylla eller en 

soffa är lätt att konstatera. Om det däremot finns synligt mögel inne i väggar, golv 

eller tak blir det svårare att uppskatta skadornas utbredning eftersom det kräver 

orimliga frilägganden av ytor (förstörande undersökning). Men man bör vara in-

förstådd med att allt mögel som luktar inte är synligt för blotta ögat – en mikro-

skopering av materialet bör göras i osäkra fall. 

 

Initiellt kan man säga att alla i rummet synliga angrepp sanerades. Vidare gick vi 

på kriterier om närvaro av lukt och fukt för att lokalisera eventuella skador inne i 

konstruktionerna. När vi väl lokaliserat luktande och fuktiga konstruktioner fri-

lades delar av dessa partier och skadornas utbredning uppskattades med vad vi 

trodde var god marginal. Erfarenheten från många utredare är att man trots detta 

kan missa skador och därför förbiser att åtgärda allt. Det gäller då att generalisera 

och att helt enkelt byta ut och åtgärda hela delar av konstruktioner som man med 

fog kan anta vara skadade.  

 

I denna undersökning fick vi i ett fall (familj H) byta ut hela långsidan av en yt-

terväggs nedre del. Ersättningsmaterialet till det mögelangripna virket var klin-
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kerblock – vilka under uppförandet visade sig ha mycket hög byggfukt då de var 

helt nytillverkade. Man kan således bygga in nya fuktkällor om man inte ger akt 

på materialen man använder.  

 

När det i övrigt gäller mätobjekten så vore det önskvärt om konstruktioner, skador 

och föroreningskällor i dessa bostäder vore så lika som möjligt. Detta har natur-

ligtvis varit omöjligt att uppnå. Det finns inte en fuktskada som är den andra lik. 

Byggnader uppförda enligt samma ritning kan ha byggts under olika förutsätt-

ningar och med olika klass på arbetsutförandet. Underhåll och ventilationsva-

nor/system ger helt olika koncentration av föroreningar i luften. Källstyrkor av 

emissioner från byggnadsmaterial skiftar allteftersom brukarna tapetserar och 

målar om. Emissioner från nyinköpta möbler och användning av kemikalier som 

hårspray, nagellack och rengöringsmedel varierar stort från familj till familj. Vi-

dare förekommer i olika grad husdjur, blomkrukor och andra brukarrelaterade 

”föroreningskällor” som gör inomhusmiljön unik i varje hem. Många patienter 

och deras familjer försöker dessutom att förbättra sin innemiljö så att den sjuke får 

så få besvär som möjligt. Man bygger om ventilationsanläggningen, ersätter fukt-

skadade högemitterande mattor, sanerar kvalster och husdjur och städar febrilt. 

Detta kan då ge till följd att de allra sjukaste patienterna är de med de renaste och 

mest välventilerade miljöerna – vilket ger en möjlig sammanblandning mellan 

orsak och verkan. 

 

Patienterna i projektet ombads att inte själva ändra förhållanden i bostaden som 

kunde inverka väsentligt på innemiljön under projekttiden. Detta gällde exempel-

vis byte av säng/madrass, byte av eller tvätt av stora mattor och möbler, installe-

ring av fläktar, ventilationssystem eller andra anläggningar som kan antas ändra 

ventilationsgraden, utbyte av golvmaterial eller andra ytskikt. 

 

 

4.8.3 Patienterna 
 

Det första kravet för de medverkande i studien var att patienterna skulle ha föl-

jande kriterier uppfyllda: 

 

  kliniskt dokumenterade besvär av kvalsterallergi 

  så få andra allergier som möjligt för att inte störning från dessa allergen skulle 

inverka på hälsosituationen 

  inte röka 

  ha bott hemma stadigvarande under en längre tid 

  lova bo kvar minst ett år efter det att åtgärderna genomförts.  

 

 

Ekonomin i projektet var begränsande eftersom åtgärderna kostade mycket. Det 

blev därför nödvändigt att acceptera att antalet patienter/bostäder endast blev 

15/13 stycken. Till detta bör beaktas att varje patient/bostad är sin egen kontroll i 

denna uppföljande fallstudie. I vissa fall jämfördes ett mätvärde, i andra fall var 

det serier av mätvärden som användes. I båda fallen var det varje enskild bo-

stad/patients värden som jämfördes före och efter åtgärd.  
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4.8.4 Mätningar och resultat 
 

I projektet gjordes en fuktutredning med okulär besiktning, subjektiv bedömning 

av luktförekomst, friläggning av misstänkt skadade konstruktionsdelar med efter-

följande mätningar av fukt och provtagning för mikrobiologisk analys. Mätsätten 

är väl inarbetade i SPs skadeutredningsrutiner och mätinstrumenten kalibreras 

regelbundet enligt SPs kvalitetssystem. Utredningsmetodiken är i sina delar be-

skrivet i (Samuelson et al, 1993). 

 

I några fall mättes sporhalten i luften med en BIAP Slit-sampler eftersom vi ville 

undersöka om det fanns speciellt höga halter av sporer i luften. Om så var fallet är 

det sannolikt att en intern källa till mögel är orsaken. Nackdelen med att mäta 

sporhalten sporadiskt är att man inte kan generalisera om resultaten. Utomhusluf-

tens basutbud är mycket olika under säsongen (lägst under vintern vid snötäcke) 

och om man har sporalstrande utomhusväxter i tilluftens närhet kan detta ge en 

stor skevhet i jämförelsen mellan halter ute och inne. Det finns dessutom en del 

interna brukarrelaterade sporkällor som kan leda till felaktiga slutsatser om man 

bara använder sig av denna teknik för att konstatera mögelskador inomhus. Spor-

halten påverkas om man har frukt och annan mat liggande framme, har kompost-

påse under diskbänken, har bakat nyligen eller har mycket fönsterträd. 

 

Mätning av kvalster på madrasser, stoppade möbler och mattor gjordes genom 

dammsugning av ytan, insamlades av en dammkollektor och ett uppfångande fil-

ter som skickades för analys till ett laboratorium för analys (Munir, 1999). Detta 

laboratorium valdes för den låga detektionsgräns man utlovade resultaten. Att 

mäta kvalsterhalt med så få mätningar och med så långa intervall som gjordes här 

innebär även detta att osäkerheter infinner sig. Det är inte säkert att man fångar 

upp effekten av åtgärderna utan att man läser av effekten av att man sanerat, tvät-

tat eller bytt ut de textila materialen. I möjligaste mån bad vi familjerna att inte 

förändra något och att inte städa/byta sängkläder en vecka innan båda mättillfäl-

lena. Vid de provställen som uppenbarligen inte hade samma status sedan innan 

åtgärd (man hade bytt/tvättat matta, sofftyg, madrass) uteslöts helt enkelt mät-

ningen. Det visade sig dock i resultaten att halterna vid andra mättillfället inte 

generellt var lägre än vid första mättillfället. 

 

Långtidsmätningarna av fukt och temperatur gjordes med miniloggers av märket 

TinyTalk. Dessa instrument/loggers kalibrerades före och efter varje användande. 

Båda mätperioderna utfördes under vintersäsongen för att få så likvärdiga resultat 

som möjligt med hänsyn till utomhusluftens inverkan av sporhalt, pollen och 

andra utomhusföroreningar. Klimatmässigt är det dock svårt att få jämbördiga 

förhållanden vad gäller absoluta halter av luftfukt. I konstruktioner med påverkan 

från omgivande mark är dock fuktförhållandena mer stabila och opåverkade av 

uteklimatet. Fukttillskottet beskriver skillnaden mellan inneklimatets och utekli-

matets absoluta ånghalt och blir därför oberoende av uteklimatet. Fukttillskottet är 

starkt kopplat till ventilationen som i sin tur kan variera med uteklimatet särskilt 

vid självdrag.  
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Vid mätning av relativ fuktighet användes miniloggers och några av dessa givare 

kunde inte registrera högre än 90 % relativ fuktighet vilket visade sig att vara 

otillräcklig i några mätpunkter.  

  

Självrapporterande bedömning av hälsotillstånd före åtgärderna gjordes dels med 

hjälp av enkät (Andersson et al, 1993) dels med ett s.k. VAS-diagram (Visual 

Analoge Scale). Där man i den senare bedömer olika parametrar på en 10 gradig 

skala genom en streckmarkering. Resultaten redovisas med ”rosendiagram” för 

enkäterna (Andersson et al, 1993), och i övrigt med grafer och tabeller. Svaren 

kan kritiseras i och med de få personer som ingick i gruppen och man kan inte 

generalisera dessa att gälla i annat sammanhang än för just denna grupp. Det fak-

tum att åtgärderna var kostnadsfria kan ha inverkat positivt i resultaten. De kli-

niska kontrollerna av hälsotillstånd bör dock inte ha påverkats av dessa förhållan-

den. Inför de objektiva kliniska testen ställdes dock höga krav på att patienternas 

hälsotillstånd inte påverkades av t.ex. andra allergier eller förkylningar.  
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5 Metod 
 

 

5.1 Urvalsförfarande 
 

Femton patienter valdes ut från Allergimottagningen på Borås lasarett av aller-

gispecialist Sten Lindgren. De hade alla en positiv anamnes, hudtest och blodprov 

(Magic lite, ALK) mot dammkvalster. Alla patienter hade näsbesvär och 9 av dem 

hade även astmatiska besvär. Patienterna utgjorde därmed en grupp personer vars 

dominerande allergen (kvalster) var fuktberoende och påverkbar i en interven-

tionsstudie som denna. 

 

5.2 Krav på patienterna 
 

För att ingå i studien krävdes att patienterna skulle 

 

  ha en kliniskt manifesterad kvalsterallergi 

  under studien göra upprepade lungfunktionstester (PEF-kurvor) 

  föra astma- och allergidagbok 

  göra regelbundna återbesök för lungfunktionstester, labbprover etc. 

  redovisa medicineringen 

  ha ett eget boende 

  ej avflytta inom 2 år 

  ej göra större ommöbleringar eller drastiskt förändra boendet under studien 

 

 

5.3 Krav på boendet 
 

Det krävdes att patienterna skulle ha misstänkt fuktskadade hus. Indikationerna 

för ett eventuellt fuktskadat hus hämtades från (Waegemaekers et al, 1989).  

Patienterna som uppfyllde kriterierna erbjöds att svara på enkäter och telefonin-

tervjuer för eventuellt vidare deltagande. Patienter som uppgivit att de hade hus 

med synliga fuktfläckar, synligt mögel på invändiga ytor eller misstänkt mögel-

lukt i sin bostad, fick sin bostad undersökt i en skadeutredning av erfarna skadeut-

redare från SP.  

 

Krav på bostäderna (ett eller flera av kriterierna skulle uppfyllas) 

 

  Uppmätt fuktigt, skadat material som kunde påverka innemiljön 

  synlig aktiv mögelpåväxt på invändiga ytor  

  unken lukt i rumsluft eller i konstruktion  

  synligt fuktskadad krypgrund, källare eller vind 
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5.4 Skadeutredning 
 

Den inledande undersökningen av bostäderna genomfördes av två utredare med 

mångårig erfarenhet av skadeutredningar. Förekomst av unken lukt i bostaden 

noterades dels efter första intrycket vid inträdet dels genom luktsök i golvvinklar 

och andra utrymmen. Detta och andra tecken på skador som fuktfläckar, mögel-

fläckar, fuktförekomst verifierades sedan genom mätning av fuktkvot och/eller 

relativ fuktighet i skadans närhet. Lokaliseringen kunde vara antingen i boende-

volymen, i källaren, på vinden eller inne i eller intill de fuktskadade konstruktio-

nerna, det vill säga på ställen där skadorna sannolikt kunde påverka innemiljön.  

 

 

Figur 19 Några exempel på var man finner skador i konstruktioner. Skiss: Ingemar 

 Samuelson 

 

För mätning av fuktkvot [kg/kg] i trämaterial användes resistiv mätning med fukt-

kvotsgivare av typen Protimeter Mini (mätnoggrannhet ±0,01- 0,02 kg/kg). För att 

mäta relativ fuktighet RF [%] användes elektriska fuktinstrument av typen Vaisala 

HMI 31/HMP 36 (mätnoggrannhet i fält ±5 %) och temperatur [°C] (mätnog-

grannhet ±0,5-1 °C) i skadade byggnadskonstruktioner. Av dessa uppgifter beräk-

nades ånghalt i luften vid respektive mätpunkt. Även skillnaden mellan ute och 

inne i ånghalt (fukttillskott) beräknades.   

 

I varje bostad togs ytprov från fuktexponerat material för att senare kunna kon-

statera eventuell förekomst av mögelpåväxt. Bitar på minst ett par cm² storlek togs 

från material som t ex ingjutna spikreglar, väggreglar, råspont, golvlister, tapeter 

eller andra material i riskzonen. Syftet med att ta materialprover för mikrobiolo-

gisk undersökning är dels att söka finna orsak till eventuell luktförekomst dels att 

ringa in fuktskadans omfattning och därigenom skapa underlag för åtgärdsförsla-

get. Ytproven analyserades på Göteborgs Universitet (GU, 1999) genom 

mikroskopering.  
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För att klarlägga eventuell förekomst av sporer i luften gjordes i de flesta bostä-

derna korttidsinsamling genom provtagning med BIAP Slit-sampler. Sådan mät-

ning ger svar på om det i ventilationssystemet eller inne i bostaden förekommer 

påväxt som kan sprida sporer. Normalt sett är sporhalterna inne låg även i mögel-

luktande hus eftersom påväxten som ger lukt finns inne i väggar och golv varifrån 

sporerna inte kan sprida sig. Agarplattor av storlek ca 0,15 m diameter exponera-

des under 10 minuter för en luftström över hela sin yta. Prov togs även i uteluften 

för att en jämförelse skulle kunna göras mellan sporhalten inne och ute. Efter ex-

ponering förvarades plattorna i rumstemperatur under 4-5 dagar och analyserades 

därefter på laboratorium (GU, 1999).  

 

Efter bedömning av resultaten från skadeutredningen, det vill säga fuktmätning, 

mikrobiologisk analys av ytprov och sporanalys, blev tretton bostäder utvalda till 

att medverka i studien. I dessa 13 bostäder bodde det 15 kvalsterallergiska pati-

enter.  

 

 

5.5 Fältmätning 
 

Under en veckas tid gjordes långtidsmätningar (var femte minut) av relativ fuk-

tighet och temperatur på mellan 4-11 punkter före och efter åtgärd. Mätpunkterna 

var belägna ute, i husmitt och i rum eller konstruktioner med en skada, till exem-

pel på vinden, i luktande golv eller väggar, intill patientens säng eller annat ställe 

av intresse. Mätningarna gjordes med minidataloggar av märket Tinytalk Fukt IP-

68 respektive Tinytalk - Temp IP-67. Dessa dataloggar kalibrerades före använ-

dande i en jämförande mätning i klimatskåp mot daggpunktshygrometer EG & G 

Modell 660 respektive mot referenstemperaturgivare vid SP. Mätintervallet för de 

använda temperaturloggarna var –37 °C till +46 °C och för RF-loggarna från 0 till 

90 alternativt 95 %. Noggrannheten vid temperaturmätningarna uppges av produ-

centen vara ±0,4 °C, respektive ±4 % vid 20 °C.  

 

Med hjälp av temperatur- och RF-data beräknades förutom variationerna av rela-

tiv fuktighet och temperatur även luftens absoluta ånghalt [g/m3].  Fukttillskottet 

beräknades som skillnaden i ånghalt inne-ute. I de fall där våra miniloggar inte 

fungerade i uteklimatet som avsett (i två fall) användes klimatdata från SMHI för 

aktuell period och fukttillskottet kunde på det sättet ändå beräknas. 

 

Under mätveckan mättes även ventilationsgraden. Mätningen gjordes med hjälp 

av Pentiaqs  (NORDTEST, 1997) homogenspridningsmetod för passiv 

spårgasteknik. Med denna metod mäts luftens lokala medelålder vilket är ett ut-

tryck för hur länge luften varit i byggnaden i ett rum eller i en specifik punkt i 

medeltal. Det inverterade värdet av den lokala medelåldern är specifikt luftflöde, 

även ofta benämnt luftomsättning [oms/h] (i engelsk litteratur [ach]).  

 

Mätningarna utfördes under den kalla årstiden med en medeltemperatur på ca 0°C 

och relativ fuktighet på 90 % utomhus. Patienterna blev tillsagda att inte ändra 

ventilationsvanor, städvanor eller andra levnadsvanor och att inte byta möbler 

eller mattor från och med tidpunkten för första utredningen tills det att åtgärderna 
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genomförts, ett år förlöpt och den uppföljande mätningen genomförts. Denna tids-

period varierade lite för de olika bostäderna, mellan ett till två år.  

 

Vid starten av varje mätvecka togs dammprov på 3-4 ställen. Dammet samlades in 

på filter via en adapter monterad på en vanlig dammsugarslang. En ca två m² stor 

yta dammsögs under fem minuter och filtret förvarades sedan i frys tills analysen 

genomfördes på Universitetssjukhuset i Linköping (Munir, 1999). Dammet 

analyserades med avseende på två sorters husdammskvalster nämligen Derma-

tophagoides farinae 1 och Dermatophagoides pteronyssinus 1 samt kattallergen. 

Resultaten redovisas som uppmätt koncentration i ng/g damm (10
-9

 g/g).  

 

Efter genomförd skadeutredning utarbetades ett åtgärdsprogram av skadeutredarna 

och genomfördes, av en och samma anlitade byggfirma, i varje hus. Åtgärderna 

innebar i de flesta fall byte av fuktskadade konstruktionsdelar och material, för att 

få en hållbar och fuktsäker byggnad med minimal risk för framtida fuktproblem. 

Åtgärderna innebar i de flesta fall inte att allmänventilationen förbättrades om 

denna var dålig. I ett par fall innebar dock åtgärderna installering av mekanisk 

ventilation då ventilationen ansågs vara orsak till fuktskadorna. 

 

Efter ett år eller mer genomfördes förnyade mätningarna i de tretton bostäderna.  

 

 

5.6 Medicinsk uppföljning 
 

De medicinska undersökningarna genomfördes direkt innan och ett år efter det att 

åtgärderna genomförts i bostäderna. Hälsodelen av projektet planerades av över-

läkare Sten Lindgren och de olika testerna utfördes av honom och hans personal 

vid patientbesök på Borås lasarett. Patienternas symtom och hälsa beskrevs med: 

 

  mätning av lungkapacitet och utandningseffekt med spirometri6 avseende: 

o Vitalkapacitet (VC) 

o Forcerad vitalkapacitet (FVC) 

o Forcerad ”Expiratory Flow in one second” (FEV1) 

o Peak Expiratory Flow – (PEF) – patienternas egenmätning hemma 

av utandningskraften antecknade som dagliga PEF-kurvor under 

två veckor 

  bedömning av patientens hälsosymtom kallat ”symtom score” 

  blodprov avseende följande parametrar:  

o totalt IgE 

o specifikt IgE för dammkvalster Dermatophagoides pteronyssinus 

och Dermatophagoides farinae (Magic lite, ALK-Abelló, Dan-

mark) 

o Eosinophil Cation Protein (ECP) 

o precipiterande antikroppar mot standard panel av 11 olika mögel.  

 

                                                 
6 spirometri = mätkonst gällande bestämning (medelst spirometer) av den in- och utandade luftens 

volym och strömningshastighet. Svenska Akademiens Ordbok. 
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Alla patienter tillfrågades om hälsosymtomen med hjälp av en enkät av Örebro-

modell (Andersson, 2003) före och efter det att åtgärderna genomförts. Ett år efter 

åtgärderna fyllde patienterna och alla övriga familjemedlemmar dessutom i ett så 

kallat VAS-test (Visual Analogue Scale). I VAS-testet beskrev patienterna om de 

upplevt någon förändring avseende allergiska symtom, livskvalitet, hälsosymtom 

(generellt hälsotillstånd, känsla av instängdhet, välmående och komfort) och 

inomhusluftens kvalitet. De upplevda förändringarna angavs på en skala från - 5 

till + 5. 

 

 

5.7 Statistisk metod 
 

De statistiska metoder som använts har genomförts helt av eller i samråd med 

sakkunnig person (Svensson, 1993/2000).  I projektet redovisas resultaten som 

jämförelser mellan mätningar och tester gjorda före och efter åtgärder. I vissa fall 

har ett enda mätvärde jämförts, i andra är det serier av mätvärden som använts. 

Det är alltid varje enskild bostad/patients värden som jämförs före och efter åt-

gärd. De statistiska metoder som använts är Wilcoxon rank test eller sign-test. 

Sign-test har använts för beräkning av sannolikheten (uttryckt som p-värde, 

mindre än 0,05) för att förändringen efter åtgärd är trovärdig. Skillnaden mellan 

resultaten betraktades enskilt för varje patient (parvisa jämförelser) före och efter 

åtgärd. Därefter jämfördes antalet positiva och negativa skillnader i en signifi-

kanttest. 

 

Att betrakta bostäderna/patienterna som grupp och söka signifikanta skillnader för 

denna före och efter åtgärd hade krävt en betydligt större population samt dess-

utom en minst lika stor kontrollgrupp där man utfört placebo-åtgärder. Detta var 

av främst ekonomiska skäl inte möjligt.  
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6 Resultat 
 

 

I kapitlet beskrivs bostädernas konstruktion och de inledande intrycken av ska-

dorna. Därefter redogörs för resultaten från fältmätningar av ventilation, tempe-

ratur och fukt i flera av bostadens rum och i utvalda konstruktionsdelar. Vidare 

redovisas resultaten av kvalsterprovtagning och analyser av sporer i luften (i ca 

hälften av bostäderna) samt mikroskopisk undersökning av prov från misstänkt 

mögelskadade ytor.  

 

Skadeorsaker redovisas tillika med de åtgärder som genomfördes. Resultaten från 

frågeformulär om upplevelse av symtom och inneklimat redovisas för gruppens 

uppfattning både före och efter åtgärd. Slutligen redovisas de medicinska resultat 

som allergolog Sten Lindgren lämnat efter de kliniska test och prov som patien-

terna genomfört under projektet.  

 

En familjevis sammanfattning av resultaten finns i bilagan. Alla enskilda resultat 

finns presenterade i rapporten (Ekstrand-Tobin, 2000). Projektet presenterades 

internationellt vid Healthy Buildings Espoo i Finland 2000 (Ekstrand-Tobin et al, 

2000) och en artikel är inlämnad till granskning för internationell publicering 

(Ekstrand-Tobin et al, 2003). 

 

 

6.1 Beskrivning av bostäderna 
 

Utredningar, mätningar och åtgärder utfördes i 15 kvalsterpatienters 13 fuktska-

dade bostäder. Ursprungligt byggår för dessa bostäder varierade mellan 1932 och 

1978. De inledande skadeutredningarna utfördes under vintersäsongerna 1996/97- 

1997/98.  

 

Av de tretton bostäderna hade två av dem grundläggning helt ovan mark medan 

resterande elva hade helt eller delvis motfyllda väggar i källare eller suterrängvå-

ning. De flesta bostädernas grundläggning var betongplatta på mark med överlig-

gande isolering. Åtta av husen låg i villakvarter och fem i landsbygd. En bostad 

hade lättbetongstomme, tre var uppbyggt av murverk och resterande hade träre-

gelverk. Två hus hade låglutande tak och resterade hade sadeltak. Ett par av husen 

hade mekanisk frånluft medan resten hade självdragsventilation. Fyra av bostä-

derna använde ofta vedeldning antingen som huvudsaklig uppvärmning eller som 

kompletterande uppvärmning. 

 

De tecken på fuktskador som gav familjerna anledning att misstänka fuktskada 

varierade från endast misstanke om lukt till multipla rapporter om återkommande 

kondens, putssläppor, synliga fukt- och mögelfläckar och tydlig mögellukt. Indi-

kationerna för varje hus finns tabellerade nedan. Den vagaste misstanken fanns i 

hus H där modern i huset trodde sig ibland känna en svag mögellukt lokalt i golv-

vinkeln intill hennes säng (i detta hus åtgärdades mer än 10 m fukt- och luktska-

dad yttervägg).  
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Tabell 9 De boendes uppfattning om skadeindikationer i bostaden. Uppgifterna kan 

 härröra från annan medlem i familjen än patienterna. Resultaten från 

 enkäterna visade att patienterna upplevde lukt mindre ofta än övriga i 

 familjen. 

 A B C D E F H I J K L M N 

Ofta kondens X   X X    X  X   

Haft läckage   X   X    X    X 

Synlig fuktfläck el putssläppa X  X X X X      X  

Synliga mögelfläckar  X  X X    X   X   

Fuktskador badrum        X      

Lukt lokalt   X   X    X  X  

Mycket lukt         X  X   

Unken lukt ibland  X      X     X 

Osäker om lukt       X       

Upplever ingen lukt X    X         

Mycket symtom  X            

 

Synlig påväxt fanns i fem fall, fuktfläckar eller putsskador i sex bostäder och syn-

ligt fuktskadad våtrumsvägg i två fall. I fyra fall var det endast lukten av mögel 

som var tecken på skada. Se vidare information i tabell 14 sid 106. 

 

I Tabell 10 redovisas skadeutredarnas uppfattning av luktförekomst. Utredarna 

kände lukt av mögel i alla bostäderna dock i varierande grad. Styrkan av 

mögellukten bedömdes av skadeutredarna i sex fall vara tydlig och i resterande sju 

fall vara mycket stark och tydlig. I fem av bostäderna uppfattades tydlig lukt av 

mögel i hela huset, för två bostäder kändes tydlig lukt i endast bottenplanet, för 

fem kändes lukt i golvvinklar/nära grundkonstruktionen och i ett fall kändes mö-

gellukt från och på vinden.  

 

Tabell 10 Skadeutredarnas bedömning om lukt i de 13 fuktskadade bostäderna (A-N) 

 A B C D E F H I J K L M N 

Lukt av mögel inomhus på  

1=vinden 

2=nära grundkonstruktionen 

3=bottenplanet 

4=i hela huset 

4 2 2 1 3 4 2 2 4 2 4 3 4 

Grad av mögellukt i bostaden 

1=tydlig 

2=stark och tydlig 

2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 

 

 

Sammanfattning 

De tretton patientbostäderna hade till övervägande delen fuktskador i golv- och 

grundkonstruktion, men även fuktskador på vind och ytskikt. 
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6.2 Skadeorsaker 
 

 

I samtliga hus förekom mögellukt antingen lokalt intill en skadad konstruktionsdel 

eller i hela våningsplan. Fyra hus hade skador från läckage, tre hade skador orsa-

kade av fuktkonvektion och 11 hade skador på grund av markfukt. I fem av bostä-

derna förekom fler än en orsak till skador. 

 
Vattenläckage

i  4 hus

Fuktig luft

i 3 hus

Markfukt

i 11 hus  

Figur 20 Typ av skador som förekom i bostäderna. I fem av bostäderna  

 förekom fler än en orsak till skadorna. 

 

 

Skadeorsakerna klarlades genom utredarnas bedömning och mätresultat från ska-

deutredningarna, långtidsmätningarna (RF och temperatur i luft, konstruktioner 

och material) samt de mikrobiologiska analyser som gjordes. Elva av bostäderna 

hade fuktskador i grundkonstruktionen och alla utom en hade skadade vägg- eller 

golvkonstruktioner. Skadeorsakerna (i några bostäder förekom flera orsaker) kan 

generellt summeras så att i elva fall var de orsakade av fukt i grundkonstruktio-

nen, i fyra fall av lokala läckage och i två fall av fuktig luft inomhus. Skadornas 

orsaker är mer specificerade i Tabell 2 nedan. 
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Tabell 9 Skadeorsaker  - inomhus / i konstruktionen hos 13 hus (A-N). 

 A B C D E F H I J K L M N 

Fukt från grundkonstruktionen vilket orsakade fuk-

tiga/mögliga material i/nära:  

1=hål genom betongplattan,  

2=ytterväggar med reglar och isolering 

3=golv med reglar och isolering  

4=ingjutna reglar i bottenplattan,  

5=närliggande material/inventarier 

 

 

 

 

2 

3 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

3 

 

5 

 

 

 

2 

3 

 

5 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

3 

 

5 

 

 

 

2 

3 

 

5 

 

 

 

2 

3 

 

5 

 

 

 

2 

3 

 

5 

 

 

 

2 

3 

 

5 

Lokalt läckage i  

1=yttervägg,  

2=badrum 

1    1  1  2     

Högt fuktinnehåll i inomhusluft p.g.a.:  

1=dålig ventilation,  

2=oansluten frånluftskanal från torktumlare + mot-

verkande köksfläkt (sög ut fukt i bostadsutrymmet) 

1          2   

Läckage av fuktig luft (konvektion) som kondense-

rade på kallare ytor  

1=från boendeutrymmet upp till vinden,  

2=från inomhus in i konstruktionerna: i ytterväggar 

och under innergolv  

   1       2   

 

 

 

Sammanfattning 

Skadeorsakerna var i ett par fall orsakade av fuktig luft, några orsakades av lokala 

läckage men till övervägande delen orsakades skadorna av markfukt. 

 

 

 

6.3 Ventilation 
 

Ventilationsmätningarna, som genomfördes med passiv spårgasteknik 

(NORDTEST, 1997) utfördes under en mätperiod mellan januari - mars under 

1997-99. Resultaten visar stora variationer inom gruppen vad gäller totalt speci-

fikt luftflöde. Åtgärdsprogrammet innebar dock inte med automatik att allmän-

ventilationen förbättrades. Uppgiften var att åtgärda bostadens fuktskador, enligt 

Småhusskadenämndens principer. Följden blev att det endast var tre bostäders 

allmänventilation som omfattades av åtgärdsprogrammen – de vars undermåliga 

eller felaktiga ventilation antogs ha gett upphov till förekommande fuktskador. 

För hus A och D innebar åtgärderna att ventilationen förbättrades. I fallet A in-

stallerades mekanisk frånluftsventilation i hela bostaden, i fallet D installerades ett 

system med mekanisk till- och frånluft med värmeväxlarfunktion och i bostad N 

gjordes en injustering av ventilationen samt komplettering av antalet tilluftsdon. 

Se Figur 21 nedan.  
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A B C D E F H I J K L M N 
0,00 

0,20 

0,40 

0,60 

0,80 

1,00 

1,20 

1,40 

A B C D E F H I J K L M N 

Före åtgärd 
Efter åtgärd 

 

Figur 21 Samtliga 13 bostäders totala specifika luftflöde oms/h före (den ljusa sta-

 peln) och efter åtgärd (den mörkare). 

 

Enligt mätningen efter åtgärd visar luftomsättningen i hus D på något överdimen-

sionerad omsättning på drygt 1,2 oms/h. I sju av bostäderna innebar åtgärdspa-

ketet att konstruktionen av en vägg eller ett golv byttes ut till en mekaniskt venti-

lerad konstruktion. Det är tveksamt om allmänventilationen i bostaden påverkas 

av denna lokala ventilation. De övriga åtgärderna innebar ingen förändring av 

ventilationen utan var inriktade på att på annat sätt åtgärda fuktskadade byggnads-

delar. Enskilda mätvärden för respektive hus redovisas i (Ekstrand-Tobin, 2000).  

 

Tabell 10 Luftomsättningen (oms/h) i bostäderna uppmättes före och efter 

 fuktskadeåtgärder i bostäderna. I endast tre av bostäderna omfattades även 

 åtgärderna förbättrande av allmänventilationen. 

 

Medelvärde före åt-

gärd, oms/h 

Medelvärde efter åt-

gärd, oms/h 

Ventilationen åtgärdad (3 bostäder) 0,30 0,70 

Ventilationen ej åtgärdad (10 bostäder) 0,41 0,36 

Samtliga 13 bostäder 0,38 0,43 

 

 

 

Sammanfattning 

I 11 av 13 bostäder var luftomsättning lägre än 0,5 oms/h. I tre bostäder inklude-

rade åtgärderna även ventilationen och där erhölls avsedd effekt. I övriga hus 

uppmättes tendens till lägre ventilationsgrad efter fuktskadeåtgärderna. Möjlig 

förklaring till detta kan vara att åtgärderna innebar att luktkällor avlägsnats vilket 

resulterade i att behovet av intermittent vädring minskade. 
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6.4 Fuktmätningar 
 

Vid skadeutredningarna mättes relativ fuktighet och temperatur momentant och 

stickprovsvis i rummen samt i de skadade konstruktionerna och byggnadsdelarna. 

Långtidsmätningarna gjordes under 5-7 dagar med 5-minuters intervall före och 

ca ett år efter åtgärderna genomförts. Mätpunkterna valdes intill de skadade kon-

struktionsdelarna samt efter åtgärd på så snarlika eller relevanta mätplatser som 

det var möjligt. Det är svårt att göra en sammanfattande illustration av fuktmät-

ningar eftersom de är individuellt anpassade till varje hus. Nedan visas en sam-

manställning av några relevanta mätpunkter från de 13 bostäderna före och efter 

åtgärd.  
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Figur 22 Medianvärden av RF mätt under en vecka i fuktiga konstruktioner i 13 bo--

 städer före och efter relevanta åtgärder genomförts. 

 

 

Diagram över varje enskild mätpunkts variation över mätperioderna finns redovi-

sat i (Ekstrand-Tobin, 2000). Exempel på mätresultat visas i Figur 5 och Figur 6. 

 

Relativ fuktighet mättes även vid andra punkter än för de som var representativa 

för fuktskadan. Därför är inte alla mätpunkter påverkade av åtgärderna. Ett rums 

luftfuktighet i rumsmitt påverkades till exempel inte om väggkonstruktionen 

byggdes om.  
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Figur 23 I familjen Hs klädkammare finns en av de ytterväggar som åtgärdades. 

Effekten  av denna åtgärd syns tydligt vid mätning ett år senare. Y-axeln visar RF i % 

 och X-axeln visar registreringar i 5-minuters intervall under ca 6 dagar.   
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Figur 24 Uppmätt fukttillskott för bostad A i husmitt. Nedre kurvan visar fukttillskot--

 tet efter det att åtgärden genomförts. I detta hus innebar det bland annat me--

 kanisk frånluftsventilering. Y-axeln visar fukttillskottet i g/m
3
 och X-axeln 

 visar registreringar i 5-minuters intervall under ca 6 dagar. 
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Åtgärderna resulterade antingen i betydligt torrare miljö för de tidigare skadade 

konstruktionsdelarna alternativt att de nya material, som ersatte fukt- och mögel-

skadade material, var monterade på ett fuktskyddat sätt eller var av en mer fukttå-

lig typ. Det kunde till exempel vara att det dränerades och isolerades på utsidan av 

en tidigare mycket fuktig källarmur. I flera fall med fuktiga murar/motfyllda väg-

gar med mögligt regelverk ersattes dessa med en ventilerad stålregelvägg utan 

isolering, att en fuktskadad yttervägg ersattes med ett stålregelverk eller att ett 

tidigare uppreglade golv sanerades och ett nytt ventilerat golv ersatte det gamla.  

 

 

 

Sammanfattning 

Mätningen av fukt visar att många av de skadade och mögelluktande konstruk-

tionsdelarna var utsatta för hög fuktbelastning. De byggandstekniska åtgärderna 

gjorde antingen att konstruktionerna blev torrare eller att omgivningen runt kon-

struktionen av det nya materialet var torr.  

 

 
 

6.5 Kvalster 
 

 

Det råder ett dos-respons samband mellan symtom och exponering för kvalster. I 

(Munir, 1994) visade resultaten att nivåer under 2000 ng/g damm är tillräckligt för 

att underhålla fleråriga astmatiska symtom orsakat av kvalster. I referensen menar 

man att exponering av högre halt ökar risken för sensibilisering något som även 

har stöd i andra studier om samband mellan kvalsterexponering och utveckling av 

symtom.   

 

Dammet från mätningarna samlades in från mattor och madrasser och analysera-

des avseende två sorters kvalster Dermatophagoides farinae och Dermatophagoi-

des pteronyssinus. Dessutom analyserades halten katt- och hundallergen. I ungefär 

hälften av bostäderna var dammkvalsterhalten lägre än den detekterbara nivån. 

Enskilda värden finns i (Ekstrand-Tobin, 2000) 
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Figur 25 Bilden visar kvalsterhalterna för samtliga prover från mättillfälle I före 

 åtgärd samt  mättillfälle II efter åtgärd. För att kunna studera skillnaden 

 mellan före-efter vid respektive provplats (förbundna med linje) och sedan 

 studera totala förändringen, har skalan logaritmerats. Resultaten visar ingen 

 samstämmighet mellan före-efter resultaten då man betraktar hela gruppen.   

 

 

Dermatophagoides farinae förekom i högre halter rent generellt än Dermatopha-

goides pteronyssinus. I hus A analyserades prover med höga halter av kvalster 

Df1 både före och efter åtgärd. I detta hus åtgärdades hemmet för just risken för 

hög relativ luftfuktighet inomhus och åtgärdens inverkan borde ha avspeglats i en 

minskning av kvalsterhalten. Eftersom allergenanalysen ger utslag på ämnen från 

både levande och döda kvalster kan möjligen detta ha haft betydelse i provtagning 

från starkt infesterade madrasser. I efterhand kan man tycka att det allra bästa 

hade varit om familjen helt enkelt bytt ut de gamla madrasserna mot nya. Dock 

hade familjerna fått instruktioner att leva vidare utan att på något sätt förändra 

levnadsvanor eller byta ut inventarier under det år som skulle passera efter åtgär-

derna genomförts fram till förnyad mätning. I hus K byttes dock heltäcknings-

mattan och madrassen i sovrummet ut efter det att åtgärden. I hus N uppmättes en 

markant lägre skillnad efter åtgärden. I övriga prover uppmättes halter under 1000 

ng eller icke detekterbara halter kvalsterallergen per gram damm på proverna före 

och efter åtgärden. Åtgärdsprogrammen i bostäderna tycks inte ha haft någon som 

helst betydelse för halten kvalsterallergen i madrasser, mattor eller andra textilier i 

hemmen. 

 

 

 

 

 



96 

 

 

 

 
Tabell 11 Fördelning av kvalsterhalt i prov från 1-3 provplatser i var och en av de 

 13 fuktskadade bostäderna, märkt A-N, mätresultat före och ca ett år efter 

 åtgärderna genomförts.  

 D. farinae 1 D. pteronyssinus 1 

 före efter före efter 

p-värde Ns Ns 

>8000 ng/g K A - - 

8000-2000 ng/g A A, K N - 

2000-1000 ng/g A B - - 

<1000 ng/g ABFHIJKM BFHIK ABIJKLMN ADHIJLN 

icke detekterbar CDEFJLMN CDEIJLMN ABCDEFHIJKM ABCEFIJKLM 

 

 

 

Sammanfattning 

Resultaten från kvalstermätningarna var mycket divergerande och visar inga sam-

band med de åtgärder som genomfördes i respektive bostad.  

 

 

 

6.6 Mögel och lukt 
 

6.6.1 Mögel på ytskikt - mikroskoperade prover 
 

Som skadeutredare försöker man fånga in hela skadebilden men det är svårt efter-

som varje prov och mätpunkt är stickprov. Det har visat sig att man oftast under-

skattar hellre än överskattar skadans utbredning.  

 

Metoden att undersöka förekomst av mögel på ytskikt gjordes med mikroskope-

ring. Nyligen uttagna prover på ytskikt undersöks genom att ett avskrap av prov-

ytan studeras under mikroskop av mikrobiolog. Resultaten redovisas genom be-

räkning av förekomstfrekvens av mögelhyfer, sporer och actinomycetes. Bedöm-

ningen av den biologiska aktivitetens frekvens redovisas i en sjugradig skala: 

ingen, sparsam, sparsam-medel, medel, medel-riklig, riklig samt riklig! 

(Hallenberg, 1993). Tolkningarna gjordes som brukligt sedan alltid tillsammans 

med data från fuktutredningen. 

 

Vid skadeundersökningar brukar tolkningen av frekvensen göras så att inga, spar-

samt eller sparsamt-medel hög frekvens, tolkas som normal förekomst medan fre-

kvensen medel, rikligt eller mer, tyder på en skada med onormal förekomst av 

mögelhyfer, sporer eller Actinomycetes. Efter åtgärd fanns oftast ingen möjlighet 

att kontrollera frekvensen av mögel på material då allt skadat material förhopp-

ningsvis ersatts med nytt eller av en fukttålig konstruktion.  

 

I varje bostad togs prover från misstänkt skadade ytskikt i och intill de fuktska-

dade konstruktionerna. Vissa prover var ämnade som luktprover eller var inte 

möjliga att analysera, vilket gjorde att vissa analyssvar uteblev.  
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6.6.2 Sporer i luft 
 

Prov på luftburna sporer togs i 10 av husen för att kontrollera om skadan vara av 

sådan art att förhöjd halt av sporer inomhus kunde erhållas. En uppföljande spor-

mätning gjordes i inte fullt lika många hus - totalt sju stycken. Normalt är att hal-

ten sporer inomhus är lägre än den utomhus. I Folkhälsoinstitutets rapport ”Luften 

vi andas” (Kjellman et al, 1994) står det följande: att mot bakgrund av bristen på 

kända samband mellan flertalet mögelsvampar och kliniska symtom/sjukdoms-

yttringar har man kommit fram till vissa rekommendationer. För det första bör 

inga patogener som Aspergillus fumigatus (fanns i hus L och M) eller toxinprodu-

cerande svampar som Stachybotrys atra (chartarum) accepteras inomhus. För det 

andra bör halter över 50 cfu/m3 av en enda art leda till åtgärd, eller 150 cfu/m3 om 

det rör sig om flera arter och slutligen om gäller det endast Cladosporium är 300 

cfu/m3  gräns för acceptans.  

 

I sju av de 13 husen gjordes dessa uppföljande spormätningar och häribland hade 

fyra bostäder före och fem, efter gjorda åtgärder, fler än 50 cfu/m
3
 luft. Med detta 

i bakhuvudet skulle således åtgärder som endast baserats på spormätning (vilket i 

detta fall är alldeles för stickprovsmässigt gjort för att ha någon betydelse alls) 

enskilt ha föranlett rekommendationer till åtgärd i fyra av dessa hus. Resultat från 

spormätningar är inte användbart vid framtagande av åtgärdsförslag. 
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Figur 26 Skillnad i halten penicilliumsporer ute och inne mätt vid två tillfällen för sju 

 hus. 

 

Resultaten från sporprovtagning i luft varierar kraftigt med årstid, ventilation och 

störs av all biologisk aktivitet som till exempel att man bakar, har många kruk-

växter eller matvaror som frukt stående framme. Det är därför egentligen svårt att 

tolka resultaten. Eftersom sporprovtagningen i inneluft och uteluft endast utfördes 

vid två tillfällen med ett år emellan utgör detta inte tillräckligt material för att dra 

några slutsatser. 
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Sammanfattning 

Resultaten från de mikrobiologiska analyserna visade att materialen tagit skada av 

fukten de utsatts för i de fuktskadade byggnadsdelarna. Resultaten redovisas ut-

förligt i (Ekstrand-Tobin, 2000). Påväxten på proverna i de fuktskadade konstruk-

tionsdelarna var tillräckligt omfattande för att förklara mögellukt som kändes i 

bostädernas innemiljö. Resultaten från spormätningarna var mycket ojämna, men 

hade ibland samstämmighet med övriga skadeindikationer. 

 

 

 

6.7 Åtgärder 
 

Individuella beskrivningar på åtgärder gjorda för varje bostad finns dels i bilagan 

dels i bilagsdelen i (Ekstrand-Tobin, 2000). Kapitlet nedan beskriver mer principi-

ellt på vad sätt olika skador åtgärdats. 

 

 

6.7.1 Beskrivning av genomförda åtgärder 
 

 

6.7.1.1 Förbättring av allmänventilation 

 

I bostad A, D, L och N gjordes åtgärder för att antingen korrigera en icke funge-

rande mekanisk ventilation eller för att förstärka en otillräcklig självdragsventila-

tion. För bostad A skulle ventilationsåtgärden syfta till att öka allmänventilationen 

för att minska risken för kondensutfällning och efterföljande fortsatta skador på 

ytskikten. För bostad D var syftet att hindra fuktig inneluft att nå det uteluftsven-

tilerade vindsutrymmet. Tidigare trycktes fuktig inneluft genom otätheter bland 

annat runt vindsluckan upp på vinden och orsakade kondensation, uppfuktning 

och luktande mögelpåväxt på yttertakets undersida. I denna bostad installerades 

därför ett balanserat mekaniskt till- och frånluftssystem vilket skulle förhindra att 

framtida övertryck mot vinden över bjälklaget uppstod. 
 

Före åtgärd Efter åtgärd 

 
Figur 27 

 

Figur 27 Till vänster en skiss av vindsbjälklag där fuktig inneluft trycks genom 

 otätheter upptill vinden, kondenserar och ger skador. Till höger visas 

 åtgärden med en balanserad FTX-ventilation neutraliseras övertrycket över 

 vindsbjälklaget, betecknat BJG. Skiss: Annika Ekstrand-Tobin. 
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Figur 28 Bostad D - Skador på vinden orsakade av fuktig inomhusluft. För att skapa 

 undertryck inne och förhindra fortsatt uppfuktning genom konvektion 

 installerades ett mekaniskt till- och frånluftssystem i bostaden. 

 Foto: Kenneth Johansson 

 

 

I bostad L hade familjen i och för sig en fungerande frånluftsventilation men tork-

tumlaren i tvättrummet var inte kopplad till systemet. Familjen kunde forcera 

köksfläkten vid behov. Denna möjlighet utnyttjades flitigt då tumlaren var igång 

vilket resulterade i att all luft från tumlaren sögs ut i den övriga boendevolymen. 

Effekten blev ett högt fukttillskott inomhus, kondensproblem och rötskador i 

ytterväggar samt mögel på ytskikt. Åtgärden innebar att torktumlarens anslutning 

till frånluftssystemet tätades.  

 

 

 

Figur 29 Bostad L - Mögelpåväxt över tilluftsdonet i yttervägg. Anslutningen av 

 frånluften från torktumlaren är inte korrekt utförd (en tygtrasa är virad runt 

 kanalen mot donet i tak. Foto: Kenneth Johansson. 

 

Förutom ventilationsåtgärder i bostad A och L fick även skadade ytskikt på väg-

garna och golven åtgärdas och ersättas med nya. I bostad A revs socklarna, golv-
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mattorna och parkettgolvet och ersattes med nya. I vissa rum målades taken och 

de flesta rummen tapetserades om. I bostad L fick mellanbjälklagets betongyta 

friläggas, slipas och primas samt förses med ny matta. Det tidigare höga fukttill-

skottet hade även orsakat rötskador i ytterväggen vilket gav till följd att denna 

måste rivas och ersättas med nytt material under fönstren i ett sovrum och i köket.  

 

I familj Ns bostad kompletterades fuktskadeåtgärderna med en injustering av den 

befintliga frånluftsventilationen och montage av spaltventiler över fönstren i några 

rum i syfte att bättra på effekten av ventilationen.  

 

 

6.7.1.2 Byta av uppreglade och/eller flytande golv 

 

Golvkonstruktionerna i bottenbjälklagen för bostäderna B, C, F, H, J, K, L, M, 

och N bestod av en betongplatta med överliggande konstruktion och i alla fall 

utom i två, bestod denna av ett träregelverk med mineralullsisolering. I hus N var 

det skadade golvet i hallen uppbyggt som ett ”flytande golv”, det vill säga på be-

tongen låg plastfolie, styv cellplastisolering och på detta spånskiva och golvmatta. 

I det aktuella rummet i bostad C bestod golvet av ett uppreglat golv med isolering 

av sågspån istället för mineralull. I hus H hade endast entrégolvet en uppreglad 

konstruktion med lokal skada.  

 

För bostad E bestod åtgärden av rivning av trösklar, golvlister och socklar, som 

alla stod 5 direkt kontakt med betonggolv och källarmurar, slipning av betongytan 

och en avslutande impregnering av betongytan med betongolja.  

 

I golv med isolering på betongplattans översida, tar organiskt material lätt skada 

genom direktkontakt med den fuktiga betongytan. Generellt förekom luktande 

mögel på golvreglarna, på de ingjutna spikreglarna (bostad B), på träkilarna under 

källartrappan (bostad F), på byggspill, på golvspånskivor och i bostad C, i isole-

ringsmaterialet av sågspån.  

 

 

 

Figur 30 Bostad B - golvet i hall, TV-rum och syrum var skadat och revs ur, de

 ingjutna spikreglarna bilades bort. Delar av väggens nederkant togs 

 bort eftersom även syllen var mögelskadad. Foto: Kenneth Johansson. 
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Principen för att åtgärda dessa golv var att riva ut allt angripet organiskt och luk-

tande material i de rum där golvkonstruktionen var skadad och bila bort eventuellt 

ingjutet trä ur betongplattan. Efter att ha rengjort plattan noga genom slipning och 

dammsugning, monterades en ny golvkonstruktion som i de flesta fall bestod av 

stålreglar och isolering.  

 

 

 
Före åtgärd Efter åtgärd 

 

Figur 31 

 

Figur 31 Till vänster principskiss av golvkonstruktioner med överliggande isolering 

utfört dels som flytande golv dels med regelverk och olika isoleringsmate-

rial. Till höger visas en principskiss på utförandet med frånluftsventilering. 

Skiss: Annika Ekstrand-Tobin 
 

 

Konstruktionen försågs med frånluftsventilation för att dels torka ut betongytan, 

dels säkerställa att eventuellt kvardröjande luktande föroreningar som inte kunnat 

saneras utan satt kvar i översta skikten av betongen, hindrades att komma in.  

 

 

6.7.1.3 Utrivning och byte av fuktiga och delvis motfyllda väggar samt 

källarmurar 

 

På samma sätt som bottenbjälklagets golvkonstruktion med överliggande isolering 

i flytande eller uppreglad konstruktion kan ta skada av markfukt, tar motfyllda 

väggar skada av markfukt om konstruktionen är uppbyggd med organiskt material 

i kontakt med den fuktiga väggytan. I bostäderna B, C, E, F, H, J, K, L, M och N 

fanns denna typ av skada.  

 

För bostäderna J, K, L och N åtgärdades de motfyllda ytterväggsmurarna genom 

att de gamla uppreglade och isolerade väggkonstruktionerna ersattes med invän-

diga spaltväggar uppbyggda av stålreglar och skivmaterial. I ett fall monterades en 

golvsockel av klinker. I bostad C genomfördes samma åtgärd med det tillägget att 

den nya väggens spalt försågs med en mekanisk undertrycksventilation som även 

var ihopkopplad med den nya golvkonstruktionen. 
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Före åtgärd Efter åtgärd 

 

 
Figur 32 

 

Figur 32 Skissen till vänster visar en motfylld vägg t. ex. källarvägg med invändig 

 isolering på både vägg och golv. Till höger visas principiellt utseende av en 

 ventilerad oisolerad vägg med stålreglar samt ett ventilerat golv. 
  

 

I bostäderna B och H byttes syllarna och reglarna ut mot låga murar av lättklinker-

block som ovantill försågs med en fuktspärr där nya syllar och isolerade väggre-

gelverk monterades.  

 

 

 

Figur 33 Bostad H - Ytterväggarnas nederkant före åtgärd. Familjen kände endast 

 svag lukt vid vissa punkter i golvvinklarna - inga synliga tecken. Två hela 

 fasaders nederkanter var skadade och det luktade starkt av mögel. Det fanns 

 rikligt med mögelsvamphyfer och sporer på proverna från väggarnas syllar. 

 Foto: Kenneth Johansson 
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Figur 34 Bostad H - Den nya nederdelen av  väggen byggs upp med lättklinkerblock 

 och förses med fuktspärr bestående av dels ett plast-membran dels en U-

 formad aluminiumplåt innan det nya regelverket tar vid.  

 Foto: Kenneth Johansson 

 

För bostäderna F och M gjordes de mest radikala insatserna. De gamla uppreglade 

isolerade väggkonstruktionerna revs och ersattes med stålreglar och en tunnare 

mineralullsisolering. Putsskador på de frilagda murarna lagades och målades. 

Runt huset lades ny dränering och ytterväggsmuren tätades utvändigt. Båda hus-

ägarna bekostade dessutom en utvändig isolering av grundmuren.  

 

 

 

Figur 35.  Bostad M - Dräneringen åtgärdades runt huset. Foto: Kenneth Johansson 
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Figur 36.  Bostad M – Suterrängvåningen isolerades utvändigt.  

 Foto: Kenneth Johansson 

 

 

Figur 37 Bostad M – I det gamla syrummet revs de uppreglade golven samt även 

 träregelväggarna. Ytterväggsmuren försågs med ny puts och golvytan 

 slipades. Foto: Kenneth Johansson 

 

 

6.7.1.4 Övriga åtgärder 

 

I bostad B hade det omoderna badrummets ytskikt av kakel och klinker utan fukt-

skydd tagit skada. Den gamla badrumsväggen och golvet revs ut och återställdes 

med moderna våtrumsanpassade ytskikt. 

 

I bostad H åtgärdades hela ytterväggarnas nederdel. Skadan har tidigare nämnts 

bero av markfukt men detta var inte hela skadeorsaken. Skadan hade även förvär-

rats av ett läckage i ytterväggen på grund av otäta anslutningar i det låglutande 

taket. Detta åtgärdades genom att byta ut de befintliga krönplåtarna på taket. 

 

I suterrängbostaden I var källan till fuktskadan av lite mer ovanlig natur. Betong-

bottenplattan hade en underliggande tät och välisolerad uppbyggnad vilket gjorde 

att överytan var torr och rumstempererad. I utrymmet under trappan på bottenpla-
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net fanns ett svårutnyttjat övrigt utrymme med ett genomgående hål i betongplat-

tan. Genom hålet strömmade fuktig luft som gjorde att detta utrymme (ibland 

kallat smatt) hade en svalare och betydligt fuktigare miljö än övriga utrymmen i 

bottenvåningen. Åtgärden blev att täta hålet och riva och ersätta anslutande mö-

gelluktande väggmaterial. 

 

I bostad J upptäcktes ett litet läckage (försäkringsskada) i gästtoaletten som lokalt 

hade orsakat en begränsad fuktskada i bjälklaget. Detta lagades och skadat mate-

rial ersattes. 

 

I bilagsdelen finns tabeller med sammanställningar av de boendes indikationer, de 

olika typerna av skador, skadornas orsak och slutligen de olika åtgärderna som 

genomfördes. Det finns även en tabell med varje bostads enskilda värden sam-

manställda.  

 

 

6.7.2 Sammanfattning av åtgärder 
 

Resultatet av åtgärden bör återspeglas i upplevelsen av inneklimatet som god och 

att eventuellt tidigare associerade symtom lindrats.  

 

De åtgärder som genomfördes i studien finansierades inom ramen för studiens 

ekonomi. I några fall stod de boende för kompletteringar av åtgärderna som extra-

val av ytskikt och i bostad I även en komplettering av ventilationen i ett fuktigt 

biutrymme bakom matkällaren.  

 

Synligt mögligt och fuktskadat material togs bort och ersattes med ny konstruk-

tion och/eller fukttåligare material.  Ibland kompletterades den nya konstruktions-

utformningen med frånlufsventilering i syfte att torka ut de fuktiga betongytorna. 

Av ekonomiska skäl blev åtgärdspaketen begränsade till att omfatta de mest up-

penbara orsakerna till skador. Detta resulterade i att någon förbättring av allmän-

ventilationen inte ingick i åtgärderna, vilket i många fall hade varit önskvärt. 

Skälet till att allmänventilationen inte kunde ingå var att Småhusskadenämnden 

villkorat finansieringen till att följa samma kriterier för ersättning av åtgärdskost-

nader som vid ordinarie ersättning från Småhusskadenämnden. I tabellen på nästa 

sida är alla skadeindikationer, skadeorsaker och åtgärder listade bostad för bostad.  
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 Tabell 12. Sammanställning av alla de 13 husens första skadeindikationer, skadeom-

 fattning, orsak samt genomförda åtgärder 

 Boendes  

indikationer 

Typ av skada samt  

angripen byggnadsdel 

Skadeorsak Åtgärd 

A Haft skador i tvätt-

stuga.  Fläckar i bad-

rumstak. Mögel-

fläckar uppstår vid 

möblering intill väg-

gar, ofta kondens in-

nan fönsterbyten. 

Ingen speciell lukt. 

Mögellukt i hela huset sär-

skilt golvvinklar, mögel 

bakom tavlor, golvlister & 

under golvmattor. Fukt-

fläckar torra i badrummet. 

Missfärgningar på ytor, 

fukt bakom ytterväggs 

golvlister, väggytor, lokal 

skada i WC 

Högt fukttill-

skott i inom-

husluften, lokala 

skador i fasaden. 

Nya ytskikt, rengöring 

av betongplatta, nya 

golvlister, F-ventilation. 

B Stora besvär kopplat 

till bostaden. Haft 

läckage från tak. Un-

ken lukt ibland. 

Ingen annan miss-

tanke. 

Mögellukt i suterrängpla-

net, spec från golvvinklar 

och i yttervägg. Takska-

dorna torra. Skador i in-

gjutna reglar i källargolv 

samt syll i ytterväggs uk. 

Markfukt skadar 

uppreglat golv 

med ingjutna 

spikreglar samt 

vägg 

Väggpartier med stål-

syll, bortbilning av in-

gjutna reglar, ventilerat 

golv. 

C Flagande puts, och 

fläckar i en garderob 

i suterrängplanet, 

luktar mögel i klä-

derna ibland 

Lokal lukt och putsskador 

på motfyllda väggar, mö-

gellukt i uppreglat golv i 

suterrängplan. Skador i 

motfylld vägg, uppreglat 

sovrumsgolv med isolering 

av sågspån! 

Markfukt ger 

fuktig botten-

platta och käl-

larmurar 

Nya ventilerade golv 

och motfyllda väggar 

D Möglar bakom 

handdukar i källa-

ren, fuktfläckar & 

kondens med svart 

påväxt uk fönster 

Kondens vid fönster, syn-

lig mögelpåväxt på råspont 

samt lukt på vinden. Ska-

dor på ytskikt samt råspont 

på vind 

Kondens samt 

konvektion av 

fuktig inneluft 

via otätheter till 

vind 

FTX-system, frånluft-

don från dusch i källare  

E Fläckar på tapeter, 

på parkett, vid tak-

fönster. Haft läckage 

i källaren. Känner 

ingen speciell lukt. 

Kondens på fönster. 

Tydlig lukt i huset, särskilt 

i källaren. Skador v tak-

fönster & parkett gammal 

och torr. Badrumsväggen 

fuktskadad, källarytor & 

inventarier i källaren mög-

liga 

Markfukt i mu-

rar och golv. 

Fukt av dusch 

på otät vägg i 

badrum 

Badrumsvägg åtgärdad. 

Rivning av trösklar 

socklar, slipning be-

tongytan och impregne-

ring med betongolja. 

Takfönstret utan åtgärd 

F Putsskador i källa-

ren, besökande kän-

ner källarlukt, har 

åtgärdat något i 

källaren tex bytt ut 

golv mot genom-

brutna plastplattor 

Massiv mögellukt i hela 

huset härrörande från 

källaren. Fuktiga källar-

murar, motfyllda väggar, 

golv i källare 

Markfukt i 

grundmur och 

betongplatta  

Väggar bytta t stålreg-

lade dito, golv sanera-

des, flytspacklades. 

Trappans kilar av plast. 

Putsskador lagade. Ny 

dränering & utv tätning 

/ isolering av mur.  

H Osäker på mögel-

lukt, möjligen lukt 

ibland.  

Tydlig lukt i golvvinklar i 

hall och utmed två ytter-

väggar. Fuktfläckar i kläd-

förråd. Syllar, stora partier 

av nederdel ytterväggar 

mögelskadade. 

Läckage i ytter-

vägg på grund 

av otäta anslut-

ningar i tak och 

i skarv, mur och 

uk fasad 

Nya kröningsplåtar på 

taket. Ytterväggar revs i 

uk 1,2 m. Syll och reglar 

byttes mot lättklinker-

block med fuktspärr, ny 

syll och isolerat regel-

verk. Nytt golv i entrén. 
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forts tabell 

 Boendes indikatio-

ner 

Typ av skada samt angri-

pen byggnadsdel 

Skadeorsak Åtgärd 

I Bågnande kakel-

vägg i badrum. 

Känner unken lukt. 

Besökande påtalar 

lukt.  

Mögellukt i husets nedre 

del, synlig påväxt i toalett 

intill trappa. Skador i mat-

källare, utrymme kring 

trappa + anslutande vägg 

har direkt kontakt med 

markfukt  

Öppen genomfö-

ring i betongplat-

tan ger hög RF i 

utrymmet under 

trappan. Kon-

densproblem i kallt 

utrymme bakom 

matkällare. 

Hål göts igen. Närbe-

lägna väggar revs och 

ersattes. Frånluftsven-

tilering av lokalt ut-

rymme bakom mat-

källare. 

J Känner lukt i hu-

set. Har haft läck-

age och problem 

med kondens på 

fönster. Bytt föns-

ter. 

Stark mögellukt kändes i 

hela huset, starkast i källa-

ren. Fuktiga väggar och 

golv i källarens inredda del 

läckage i källarvägg. 

Markfukt. Läckage 

från WC ner lokalt 

i källarvägg under. 

Skadade väggar golv 

ersattes med ventilerat 

golv och oisolerad 

stålregelvägg. Lokal 

skada kring och ne-

danför WC-fönster 

åtgärdades med nytt 

material.  

K Tycker det luktar 

intill trappan. Har 

försökt åtgärda i 

suterrängplanets 

golv och väggar. 

Lukt i golvvinklar i suter-

rängplanet. Skador i golv 

och nederkant vägg i suter-

rängplanet  

Markfukt. Skadade golv ersattes 

med ventilerade golv, 

uppreglade ytterväg-

gar i 2 sovrum ersattes 

med stålregelväggar 

och gips. Lokalt nya 

ytskikt och klinker-

sockel 

L Luktar i hela huset, 

mycket kondens på 

fönster innan bytet 

då det rann hela 

tiden på glasen, 

mögelfläckar på 

taket i tvättstuga. 

Har varit svart på 

kökstaket.  Åtgär-

dat ytskikten i 

olika rum.  

Stark mögellukt i hela hu-

set, fönsterkondens, mögel 

på ytskikt i tvättrum, mögel 

bakom bokhyllor, mö-

gellukt i sovrum i källaren. 

Skadad motfylld vägg samt 

golv i suterrängsovrum, 

omfattande kondens på ytor 

& fönster, rötskador under 

fönster och i yttervägg, fukt 

i mellangolvbjälklag, yt-

skikt i tvättstuga 

Högt fukttillskott 

från tvättrummet 

(otät / felaktig an-

slutning till från-

luft) och felaktig 

ventilation. Mark-

fukt i vägg och 

golv i suterräng-

plan 

Socklar och golv i 

övervåningen, ytan 

slipad och primad, 

nytt golv, rötskadad 

yttervägg bytt, till-

luftsventiler i alla rum. 

Nya golv i su-

terrängvåning, sock-

lar, uppreglad med 

stålregelvägg samt 

ventilerad golvkon-

struktion. 

M Känner mögellukt 

i källaren. 

Putssläppor mm 

gjorde att de börjat 

sanera källaren på 

material utom i det 

största rummet 

Tydlig mögellukt i huset 

speciellt i källarplanet, 

putssläppor. Putssläpp i 

motfyllda väggar, mögliga 

träregelverk i källarvägg, 

syll i innervägg i källaren 

och golv. 

Markfukt skadar, 

puts, uppreglade 

väggar och golv 

Ny dränering, utvän-

dig isolering av mu-

ren. Angripna golv & 

träregel-väggar i käl-

laren ersattes med 

stålreglar och gips. 

Skadad puts lagades 

och golvet slipades. 

N Haft läckage vid 

entrédörr och lo-

kalt i ett sovrum. I 

övrigt inga synliga 

skador. Hustrun 

tycker det luktar 

mögel i hus och 

kläder. 

Kraftig mögellukt i hela 

huset. Fuktfläckar på sov-

rum i övervåning var torra. 

Fuktfläckar på väggar, 

bakom sängar golv & mot-

fyllda väggar i sovrummet 

nedervåning.  

Markfukt skadar 

uppreglade och 

flytande golv i 

sovrum och hall 

samt motfylld 

träregelvägg  

Golven i sovrum och 

hall ersattes med ven-

tilerade golv. Skadade 

väggar fick stålreglar. 

Tilluftsventiler över 

fönster och injustering 

av ventilationssyste-

met 
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Kvar att åtgärda blev i vissa fall sekundära källor till skador som till exempel en 

dåligt fungerande allmänventilation. Exempel på åtgärder och insatser som famil-

jerna (i de flesta fall) fick rådet att komplettera med efter de uppföljande mät-

ningarna, är följande: 
 

- åtgärda öppet avloppsrör från tidigare läckage 

- komplettera med tilluftsventiler och mekaniskt ventilationssystem  

- ta bort organiskt material i matkällare och andra svalare förråd 

- justera in befintliga ventilationssystem och rengöra filter och kanaler 

- tvätta/byta ut alla luktande inventarier i hus med tidigare kraftig mögellukt 

- ersätta kvalsterinfesterade madrasser och mattor med nya 

- undvika hantering av fuktig/möglig ved 

- värma upp svala fuktiga källarrum sommartid 

- kontrollera vinds- och krypgrundsutrymmen regelbundet 

 

Då åtgärderna genomfördes, skärmades de rum som sanerades av med plastinne-

slutningar från övriga bostaden för att undvika kontaminering av innemiljön.  

 

 

Sammanfattning 

Åtgärderna som genomfördes resulterade i rivning av mögligt och fuktigt material 

och ersättning till nytt material och/eller nya mer fuktsäkra konstruktionsdelar. 

Mätningen av RF vid fuktskadade punkter efter åtgärd visade att åtgärderna givit 

avsedd effekt.  

 

 

 

6.8 Hälsoenkäter 
 

En enkät utarbetad vid Yrkesmedicinska kliniken i Örebro (Andersson, 2003) 

delades ut före och efter att åtgärden utförts för de boendes egen bedömning av 

miljöfaktorer och symtom vid vistelse i hemmet. Den första enkäten delades ut i 

samband med att mätningarna före åtgärd gjordes och den andra delades ut minst 

ett år efter det att åtgärden genomförts, i samband med det uppföljande mätbesö-

ket.  Enkäten innehöll frågor om miljöfaktorer och besvär under de senaste tre 

månaderna i bostaden. Frågorna besvarades med: ofta, ibland eller aldrig. Totalt 

var det 11 miljöfaktorer och 12 frågor om besvär. Nedan följer tabeller och en 

grafisk redovisning av svaren på dessa enkäter. Materialet är baserat på 14 av pa-

tienternas svar.  
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Tabell 13 Miljöfaktorer. Antal ”Ja, ofta”-svar på frågan om patienterna känt 

 sig besvärade i bostaden senaste 3-månadersperioden 

 

MILJÖFAKTORER 

 

”Har du under de senaste tre 

mån känt dig besvärad av 

följande i din bostad?” 

 

Ja, ofta 

(före åtgärd) 

n=14 st 

antal rapporter 

 

Ja, ofta 

(efter åtgärd) 

n=14 st 

antal rapporter 

   

Instängd ("dålig") luft 2 1 

Statisk elektricitet  2 0 

Torr luft 2 0 

Damm och smuts 2 0 

Varierande rumstemperatur 1 1 

För låg rumstemperatur 1 1 

För hög rumstemperatur 1 0 

Obehaglig lukt 1 0 

Andras tobaksrök 0 0 

Buller 0 0 

Drag 0 0 

 

I Tabell 13 visas det antal ”Ja, ofta”-svar som erhölls dels före dels efter åtgärd. 

Svaren före åtgärd är i nivå med vad som vanligen rapporteras i friska byggnader. 

Efter åtgärd rapporteras ”Ja-ofta” endast i enstaka fall. Att upplevelsen av obe-

haglig lukt, instängd dålig lukt inte uppfattas i högre grad av de boende måste 

anses som anmärkningsvärt eftersom fuktskadeutredarnas uppfattning var att det 

fanns tydlig lukt av mögel i samtliga bostäder, antingen lokalt t.ex. i golvvinklar 

eller i hela bostaden. 

 

Tabell 14 Tidigare/nuvarande sjukdomar/besvär  

 

Rapporterade tidigare/nuvarande sjukdo-

mar/besvär 

Ja, ofta 

före åtgärd 

n=14 

Ja, ofta 

efter åtgärd 

n=14 

Har du haft/har astmatiska besvär? 12 11 

Har du haft/har hösnuva? 12 11 

Har du haft/har eksem? 9 8 

Förekommer allergiska sjukdomar i familjen? 11 7 

 

 

Tabell 14 visar patienternas rapportering av sjukdomar och besvär före och efter 

åtgärd. Före åtgärd förekom totalt 44 rapporter om ofta förekommande besvär 

jämfört med 37 rapporter efter åtgärd. En viss andel av dessa besvär ansågs relate-

rade till bostadens miljö. Denna andel minskade efter åtgärd. 
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Tabell 15 Upplevda besvär redovisade som antal patienter som svarat ”Ja, ofta” och 

 ”Ja, ibland” dels före dels efter åtgärder. Summan ”Ja, ofta” och ”Ja, ibland” 

 -svar  som patienten associerar med vistelse i bostaden visas speciellt (n=14) 

Antal svar om nuvarande besvär Före åtgärd Efter åtgärd 

 

Ja,  

ofta 

Ja, 

ibland 

Beror på 

bostaden 

Ja,  

ofta 

Ja, 

ibland 

Beror på 

bostaden 

Trötthet 8 5 6 2 10  

Tung i huvudet 5 6 5 1 7  

Huvudvärk 5 4 4 3 5  

Illamående/yrsel 1 3 1 1 3  

Koncentrationssvårigheter 1 8 2 1 4  

Klåda, sveda irritation i ögonen 3 10 8  10 5 

Irriterad, täppt eller rinnande näsa 3 10 8 2 8 4 

Heshet, halstorrhet 2 7 5 0 5 2 

Hosta 4 6 6 0 4 0 

Torr eller rodnad hud i ansiktet 2 4 1 1 2 0 

Fjällning/klåda i hårbotten/öron 2 1 0 1 3 0 

Torr, kliande rodnande hud på 

händerna 0 3 0 2 0 0 

Annat 0 2 0 0 1 0 

 

 

De besvär som patienterna uppgav före åtgärderna genomförts var trötthet, hu-

vudvärk och en känsla av att vara tung i huvudet. Näst efter detta kom symtom 

som hosta och klåda eller sveda i ögonen. Ett annat sätt att redovisa resultat från 

dessa frågor än i tabellform är i cirkeldiagramform som i Figur 38. 

 

Inomhusklimat Bostadsmiljö Rapporterade Besvär/Symtom 

(Ja, ofta). n=14

Trötthet

Tung i huvudet

Huvudvärk

Illamående/yrsel

Koncentrationssvårigheter

Klåda, sveda irritation i ögonen

Irriterad, täppt eller rinnande näsaHeshet, halstorrhet

Hosta

Torr eller rodnad hud i ansiktet

Fjällning/klåda i hårbotten/öron

Torr, kliande rodnad hud på händerna

Annat

Efter åtgärd

Före åtgärd

Serie4

Serie6

Serie7

40%
20%

 

Figur 38 Andel ofta förekommande besvär för en grupp kvalsterallergiska (n=14) 

 patienter före och ett år efter åtgärdande av deras fuktskadade hus.  
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Av de 105 rapporterade besvär (”ja, ofta” samt ”ja, ibland”) innan åtgärd, upp-

levdes 46 bero på bostaden. Efter det att åtgärderna gjorts rapporterades samman-

lagt 68 ”Ja-ofta” eller ”Ja, ibland”-svar och av dessa ansågs 11 bero på bostads-

miljön. Ett annat sätt att åskådliggöra resultaten är att studera ett stapeldiagram 

med ”Ja, ofta” och ”Ja, ibland”-svar före och efter åtgärd. Alla data baseras på de 

15 patienternas svar. 
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Figur 39 Jämförelse mellan antalet Ja-svar (”Ja, ofta + Ja, ibland”) med ofta upplevda 

 symtom, före och efter åtgärd bland patienterna.  

 

 

 

Sammanfattning 

Jämförelsen av inneklimatenkäterna före och efter åtgärd visar att patienterna 

upplever innemiljön, luftkvaliteten och symtomen bättre efter än före. 

 

Efter åtgärderna rapporterades inga av de kvarvarande symtomen hos patienterna 

bli bättre utanför bostaden. 

 

 

Familjerna och patienterna fick även bedöma förändringen av hälsosymtom efter 

åtgärderna i en så kallad VAS-enkät. I ett VAS-diagram (Visual Analogue Scale) 

anges upplevelsen på en skala graderad från -5 till +5, där 0 visar neutralt/ingen 

förändring eller åtgärd och positiva respektive negativa utslag visar bättre respek-

tive sämre förhållanden efter åtgärd.  

 

I VAS-enkäten tillfrågades personerna hur de upplevde luftkvalitet, allergisym-

tom, hälsa och trivsel. Både patienter och familjemedlemmar ansåg undantagslöst 

att åtgärderna resulterat i en positiv förändring av både hälsa, trivsel och i synner-

het luftkvalitet. En familj lämnade utöver frågorna kommentarer om att rumstem-

peraturen sjunkit något vilket kan förklaras med att ventilationen ökat från 0,23 

till 0,56 oms/h.  
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Patienterna tyckte att åtgärderna bidragit till en förbättring av deras allergi- och 

hälsosymtom. Signifikanta förbättringar erhölls även för övriga familjemedlem-

mar i allt utom för de allergiska symtomen, eftersom denna grupp inte bestod av 

allergiker.   
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Figur 40 Resultaten av VAS-test (Visual Analogue Scale) med sex frågor till HDM 

 allergiska patienter (n=13) och andra familjemedlemmar (n=18) ett år efter 

 åtgärder av fuktskadade hus.  

 

 

 

Sammanfattning 

De dammkvalsterallergiska patienterna, men även övriga familjemedlemmar, be-

dömde (i VAS-diagrammet) förändringen av luftkvalitet, hälsa, symtom, lukt och 

allmän trivsel som mycket positiv efter det att åtgärderna genomförts.  
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6.9 Klinisk uppföljning 
 

6.9.1 Sammanfattning 
 

Patienterna undersöktes på likartat sätt före och efter åtgärderna genomförts i bo-

städerna. Resultaten visar en signifikant sänkning av PEF variationen (p=0,04) 

och totalt IgE (p=0,04). ECP sjönk från 10,7 µg/l till 7,0 µg/l (p=0,23) efter 

genomförda åtgärder. Se vidare (Ekstrand-Tobin, 2000).  

 

Den kliniska uppföljningen som redovisas i Tabell 16 baseras på beräkning av 

sign-test. I detta test beräknas parvisa skillnader (varje patients värde före och 

efter åtgärd) och därefter jämförs antalet positiva och negativa skillnader i en sig-

nifikanstest.  

 

För spirometrin uppmättes inga skillnader vare sig avseende medelvärdena på 

vitalkapaciteten VC, forcerad vitalkapacitet eller forcerad en-sekundsvolym 

FEV1. Vidare fanns inga signifikanta skillnader för medelvärdet på PEF (Peak 

Expiratory Flow). Det fanns inte heller någon signifikant förändring av symtom-

score, ECP, precipiterande mögelantikroppar eller för kvalsterspecifikt IgE.  

 

Tabell 16 Jämförelse av medelvärde samt p-värde för medicinska undersökningar och 

 laboratorietest före och efter åtgärder. n=15 

 Sort Medelvärde P-värde* 

  Före Efter  

Spirometri 

       Vitalkapacitet VC (total lungkapa-

citet) 

 

liter 

 

4,5 

 

4,5 

 

ns 

       Forcerad vitalkapacitet, FVC liter 4,5 4,6 ns 

       Forcerad ensekundsvolym FEV1 liter 3,6 3,6 ns 

PEF-medel (Peak Expiratory Flow) l/min 490 500 ns 

PEF-variation, 

(maxvärde-minvärde)/medel 

% 16,0 10,8 0,04 

Symtom score 

       Medelscore näs/ögon för 2 v 

 

symtom/dag 

 

0,6 

 

0,6 

 

ns 

       Medelscore astma/dygn, för 2 v symtom/dag 0,6 0,5 ns 

Total IgE kU/l 179,9 167,6 0,04 

Specifikt IgE 

       Dermatophagoides pteronyssinus 

 

SU/ml 

 

27,1 

 

48,7 

 

ns 

       Dermatophagoides farinae SU/ml 22,9 27,0 ns 

ECP µg/l 10,7 7,0 ns 

Precipiterande mögelantikroppar Arb. enh7 0,5 0,2 ns 

* de p-värden som visas baseras på sign-test. I detta test beräknas parvisa skillnader (varje 

patients värde före och efter åtgärd) och därefter jämförs antalet positiva och negativa 

skillnader i en signifikanstest. I kolumnerna till vänster redovisas gruppvisa medelvärden.  
 

 

                                                 
7 arbiträr enhet dvs tillfällig, godtycklig enhet 
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Sammanfattning 

 De kliniska/medicinska testerna och resultaten före och efter åtgärderna visar att 

total IgE sjunker signifikant och att ECP (och precipiterande mögelantikroppar) 

sjunker numeriskt. Lungfunktionstester är optimala och förbättras ej ytterligare 

under studien utöver PEF-variation som förbättras.  

 

Sammantaget tolkas resultaten så att en viss förbättring av allergistatus erhållits 

hos en övervägande del av patienterna under perioden. 

 

 

 

6.9.2 Sammanfattning av resultat 
 

De tretton bostäderna hade till övervägande delen fuktskador inne i golv- och 

grundkonstruktionen, men även på vind och invändiga ytskikt. Skadeorsakerna 

var i ett par fall orsakade av fuktig luft, några orsakades av lokala läckage men till 

övervägande delen orsakades skadorna av markfukt. Resultaten från ventilations-

mätningarna visade att de ventilationsåtgärder som genomfördes gav resultat. För 

de andra bostäderna där inga ventilationsåtgärder gjorts, hade några lägre och 

andra högre luftomsättning efter de byggnadstekniska åtgärderna. 

 

Fuktmätningarna visade att de skadade och mögelluktande konstruktionsdelarna 

var utsatta för hög fuktbelastning. Resultaten från de mikrobiologiska analyserna 

visade att materialen tagit skada av fukten de utsatts för. Påväxten var tillräckligt 

omfattande för att förklara mögellukt som kändes i bostädernas innemiljö. Resul-

taten från spormätningarna var mycket ojämna, men hade ibland samstämmighet 

med övriga skadeindikationer.  

 

Åtgärderna som genomfördes resulterade i rivning och ersättning av mögligt och 

fuktigt material till nytt och/eller nya mer fuktsäkra konstruktionsdelar. Mätresul-

taten av RF vid fuktskadade punkter visade att åtgärderna gav avsedd effekt på så 

sätt att åtgärderna antingen gjorde att konstruktionerna blev torrare eller att om-

givningen runt konstruktionen av det nya materialet var torrt. Resultaten från 

kvalstermätningarna visade dock inga samband med de åtgärder som genomfördes 

i respektive bostad.  

 

Både patienter och övriga familjemedlemmar uppfattade förändringen av luftkva-

litet, hälsa, symtom, lukt och allmän trivsel som mycket positiv. De kliniska re-

sultaten visade att patienternas ECP-värden sjönk som tecken på minskad aller-

gisk inflammation och att total IgE sjönk signifikant. Detta kan tolkas som att en 

viss allmänförbättring erhållits för övervägande delen av patienterna under perio-

den.  
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7 Diskussion 

7.1 Bakgrund 
 

Klimatskalet i en byggnad har som funktion att skydda från vind, nederbörd¨, 

värme och kyla. Materialen och byggnadsprinciperna förutsätts kunna upprätthålla 

byggnadens funktion, hållfasthet och utseende under en förväntad tidsperiod. De 

krav vi ställer på inomhusklimatet är att det ska vara stabilt och behagligt och man 

ska kunna arbeta, sova, laga mat, tvätta kläder, sköta sin hygien och lita på att 

innemiljön inte är ohälsosam. Men i många fall är det inte så. Många bostäder har 

dålig innemiljö till följd av undermålig ventilation och fuktskador som inte åtgär-

das. Varför detta inte görs kan bero på att man inte är medveten om skadan, att 

den anses obetydlig eller att man antar att åtgärdande blir dyrt.  

 

Vad som orsakar att en byggnad är fuktskadad och var den är skadad varierar stort 

(Samuelson, 1985). Det är inte ovanligt att fuktskador grundläggs redan i 

byggskedet. Det pressade tidsschemat gör att många byggare tar en medveten risk 

och satsar på att det inte ska inträffa störtregn som blöter upp träregelverk och 

syllar innan konstruktionen försluts. Byggnadsmaterial kan innehålla mycket 

byggfukt då de byggs in i konstruktionerna (Nevander et al, 1994).  

 

Vad man även måste beakta är att vissa konstruktionslösningar är konstruktioner 

med risk för framtida fuktskador och mögelpåväxt. Exempel på sådana riskkon-

struktioner är grundplattor med ovanpåliggande isolering samt grundmurar med 

innanpåliggande isolering och träregelverk direkt mot plattan/murverket 

(Samuelson, 2002). Andra faktorer som ofta orsakar fuktskador är dolda läckande 

vattenförande rördragningar, otäta genomföringar eller golvbrunnsanslutningar i 

våtrum (SBUF, 2002). En ytterligare faktor är ineffektiv ventilation vilket orsakar 

förhöjd relativ fuktighet och synlig mögelpåväxt i t.ex. våtrum, sovrum och kök 

(Ekstrand-Tobin, 2000). Uteluftsventilerade kallvindar med välisolerat vindsbjälk-

lag eller uteluftsventilerade konventionella krypgrunder har ett klimat som med-

ger mögelpåväxt vilket i sin tur ibland kan påverka inomhusmiljön. En förändring 

i bostadens funktion kan göra att risken för fuktskador ökar. Som exempel kan 

nämnas vad som händer då ett oljeeldat värmesystem byts ut till exempelvis berg-

värme. Efter bytet värms inte längre skorstenspiporna upp och då har den termiska 

drivkraften förlorats för frånluften. Resultatet blir sämre allmänventilation i bo-

staden och risk för fuktskador. Andra förändringar som kan öka risken för fukt-

skador är då man tilläggsisolerar, byter gamla fuktskadade fönster eller gör vind- 

och källarinredningar.  

 

 

7.2 Syfte 
 

I detta projekt har syftet varit att studera hälsan och innemiljön hos allergiska per-

soner som bor i hus med fukt- och mögelskador, hur deras hälsa påverkas och i 

vad mån symtomen minskar när skadorna åtgärdas. Åtgärderna har inneburit att 

skadat material sanerats och fuktiga byggnadsdelar ersatts med mindre fuktkäns-

liga konstruktioner. Avhandlingen är tänkt att visa händelsekedjan  
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fukt-skada-ohälsa-sanering-hälsa  

 

och därigenom öka kunskapen kring vad som kan vara effektiva åtgärder både 

förebyggande och vid redan inträffad ohälsa, mot symtom. Avhandlingen skall 

även ge exempel på åtgärder i fuktskadade hus där de boende har symtom som de 

relaterar till vistelse i byggnaden.  
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Figur 41.  Flödesschema över studiens design 
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7.3 Tolkning av resultat 
 

Många studier har genomförts där samband mellan inomhusmiljö, fuktiga hus och 

hälsa har studerats (Husman, 1996), (Bornehag et al, 2001). Få av dessa är dock 

interventionsstudier. Vid tidpunkten för studiestarten fanns veterligen inga andra 

interventionsstudier genomförda som i avhandlingens studie. Följande kriterier 

och avgränsningar har gällt: 

 

1. Patienterna skulle vara väldiagnostiserade kvalsterallergiker 

2. Patienterna skulle bo i konstaterat fuktskadade bostäder 

3. Patienterna skulle följas upp kliniskt och medicineringen skulle optimeras 

4. RF, temperatur och ventilation skulle mätas med långtidsmätningar för att 

säkerställa skadeorsaken och göra valet av åtgärdsmetod enklare 

5. Ett unikt åtgärdsprogram skulle genomföras för varje bostad 

6. Åtgärderna skulle kontrolleras 

7. Patienternas hälsotillstånd skulle kontrolleras efter åtgärderna 

 

Momenten diskuteras nedan: 

 

1. Patienterna skulle vara väldiagnostiserade kvalsterallergiker 
Genom olika kliniska test kontrollerades att patienterna hade kvalsterallergi. 

Det var intressant att studera patienter med just kvalsterallergi eftersom det 

finns ett konstaterat dos-respons samband mellan allergenhalt och symtom 

(Platts-Mills et al, 1989), (Platts-Mills et al, 1992). Att välja kvalsterallergiker 

boende i fuktskadade bostäder antogs medföra att kvalster var närvarande i 

mätbara och sannolikt höga halter. Där det fanns fuktskador och kvalsteraller-

giker borde det finnas kvalster. Dessutom är allergiker en grupp som reagerar 

tydligare på dålig innemiljö. 

2. Patienterna skulle bo i konstaterat fuktskadade bostäder 
Den inledande kontakten med patienterna skedde telefonledes. Vid detta 

samtal tillfrågades patienterna om indikationer och misstanke om fuktskador. 

Därefter gjordes en professionell fuktutredning där man konstaterade att bo-

städerna hade fuktskador. I utredningen gjordes temperatur- och fuktmät-

ningar i rumsluft och i skadade konstruktioner samt provtagning av misstänkt 

skadat material för mikrobiologisk analys.  
 

Styrkan med att göra fuktskadeundersökning med professionella utredare är 

att man på ett verifierbart och metodiskt sätt kan få en uppfattning om utbred-

ningen av en fuktskada. Dessutom får man en god möjlighet att förstå orsaker 

till varför skadan uppstått. Det går heller inte att bilda sig någon som helst 

uppfattning om omfattningen och kostnaderna av åtgärder om inte konstruk-

tionen är känd och skadade byggnadsdelar öppnas och granskas. 
 

Som kriterium för att åtgärd skulle vara aktuell, krävdes förekomst av skada. 

Som skada betraktades fuktigt, mögligt (ibland behövs granskning i mikro-

skop för att avgöra detta) och luktande material, om materialets placering var 

sådan att man kunde misstänka att innemiljön påverkades. Det förutsattes att 

fuktskadan medverkat till hög kvalsterhalt i byggnaden. Det visade sig dock 

att halten av kvalster Dermatophagoides pteronyssinus och farinae var hög i 
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endast två bostäder. I ungefär hälften av bostäderna låg halten kvalster kring 

eller under detektionsgränsen. Patientgruppen var ändå intressant att studera 

eftersom det vid tiden för studiens planerande fanns flera epidemiologiska 

studier som indikerat samband mellan ohälsa och fuktiga byggnader (Martin 

et al, 1987), (Platt et al, 1989), (Waegemaekers et al, 1989). 

3. Patienterna skulle följas upp kliniskt och medicinering skulle optimeras 
Patienterna hade kontakt vid minst tre tillfällen med projektets allergolog Sten 

Lindgren. Ett flertal kliniska test gjordes på patienterna för att klargöra graden 

av symtom. Allergologen såg till att patienterna hade rätt dosering av eventu-

ella läkemedel och under tre två-veckorstillfällen förde patienterna astma-

dagbok och gjorde andningstest (PEF-värden) för att kontrollera lungfunktio-

nen. Patienten var fri från förkylningar vid dessa tillfällen eftersom detta an-

nars skulle inverka negativt på mätningens resultat.  

4. RF, temperatur och ventilation skulle mätas under lång tid 
Efter klartecken från allergolog och skadeutredare att patienter och bostäder 

uppfyllde kraven, genomfördes en veckolång period med mätningar av venti-

lation, temperatur och relativ fuktighet i bostaden. Vid detta tillfälle togs även 

prov av damm för kvalsteranalys från mattor, madrasser och stoppade möbler, 

normalt 3 prov i varje bostad. 

5. Ett unikt åtgärdsprogram skulle genomföras för varje bostad 
Efter att skador konstaterats och orsaken klarlagts bestämdes åtgärder. Dessa 

utformades av skadeutredarna och baserades på resultaten från de data som 

framkommit från fuktundersökning och långtidsmätningar i varje bostad. Åt-

gärdskostnaderna stod projektet för genom Småhusskadenämndens försorg. I 

de flesta av bostäderna åtgärdades fuktskadorna men inte allmänventilationen 

även om den var låg. Skälet till detta var att de pengar vi förfogade över i 

projektet endast kunde användas till byggnadstekniska åtgärder. I de fall bo-

städerna hade låg ventilationsgrad uppmanades de boende i de flesta fall att 

själva förbättra ventilationen.  
 

En och samma byggnadsfirma anlitades i samtliga fall och saneringsarbetet 

genomfördes bakom tillfälliga inneslutningar av de skadade byggnadsdelarna. 

Under denna period hade byggfirman täta kontakter med SP för att åtgärderna 

skulle genomföras korrekt och i enlighet med våra instruktioner. Patienterna 

uppmanades att leva som tidigare, inte ändra på vanor eller köpa nya möbler. 

Åtgärderna blev dubbelt så omfattande mot vad som planerats, vilket resulte-

rade i att inte fler än 13 bostäder kunde ingå i studien. 

6. Åtgärderna skulle kontrolleras 
Efter det att åtgärden färdigställts gjordes en konventionell slutbesiktning där 

byggare, familjerepresentant och en av SPs skadeutredare var med. För ett av 

husen bestod åtgärden i installering av mekanisk till- och frånluft. Funktions-

kontrollen inför slutbesiktning visade att systemet fungerade som avsett. Vid 

den efterföljande mätningen ett år senare var luftomsättningen i överkant 

tilltagen. I flera av de resterande bostäderna uppmättes lägre luftomsättning 

efter åtgärderna. En förklaring till detta kan vara att man efter åtgärderna 

minskat vädringen i dessa självdragsventilerade bostäder. Vädringsbehovet 

ansågs kanske inte lika stort eftersom mögelluktande fuktskadat material av-

lägsnats. Vad hade resultatet blivit i studien om alla bostäder, förutom att de 
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åtgärdats för fuktskador i konstruktionerna, även fått en väl injusterad meka-

niskt till- och frånluftsventilation? Erfarenheterna säger oss att utspädningen 

av alla luftburna ämnen skulle ha sjunkit. Hade man då fått en ytterligare för-

bättring av de medicinska objektiva test som mätte hälsopåverkan? Luftkva-

liteten upplevdes under rådande förhållanden som betydligt bättre efter alla 

åtgärder trots att ventilationens effektivitet försämrats i några bostäder.  
 

Vissa av mätningarna var svåra att upprepa då åtgärderna i sig förändrat mil-

jön. Att åter ta mögelprover var inte meningsfullt eftersom mögel- och bakte-

rieskadat material var ersatt med nytt. Mätningen av RF vid fuktskadade 

punkter visade dock att åtgärderna givit avsedd effekt antingen i torrare kon-

struktioner eller att omgivningen runt konstruktionen av det nya materialet var 

torr. Resultaten från kvalstermätningarna visade inga samband med de åtgär-

der som genomförts i respektive bostad.  De uppföljande mätningarna gjordes 

ca ett år efteråt för att vara säker på att effekten av åtgärden hunnit infinna sig.  
 

Sammanfattningsvis har åtgärderna blivit betydligt mer omfattande än vad 

som var planerat från början. Byggnaderna var mer skadade än vad man anta-

git under planeringen av projektet. Åtgärderna av fuktskadorna fungerade som 

avsett och upplevelse av lukt och luftkvalitet förändrades radikalt. 

7. Patienternas hälsotillstånd skulle kontrolleras efter åtgärderna 
Patienterna fungerade som egna kontroller genom att en jämförelse gjordes av 

deras hälsotillstånd före och efter åtgärderna. Upprepade kliniska test på alla 

patienter gjordes precis vid tiden för åtgärdens genomförande samt ett år efter 

åtgärden färdigställts. Då gjordes även en upprepad enkätomgång till patien-

ten och delvis till familjen. Patienternas upplevelse av inneklimatet före och 

efter åtgärd visade att de upplevde innemiljön, luftkvaliteten och symtomen 

som betydligt bättre efter än före. Efter åtgärderna rapporterades inga av pati-

enternas kvarvarande symtom bli bättre vid vistelse utanför bostaden, i mot-

sats till innan. Även övriga familjemedlemmar uppfattade förändringen av 

luftkvalitet, hälsa, symtom, lukt och allmän trivsel som mycket positiv efter 

att åtgärderna genomförts.  
 

Något som är intressant är att patienterna inte från början rapporterade speci-

ellt mycket besvär av miljöfaktorer som t.ex. obehaglig lukt. Obehagliga luk-

ter förekom i många av bostäderna enligt vad som kom fram i skadeutred-

ningarna. Att detta inte observerats och påtalats kan möjligen vara en följd av 

att förmågan att känna lukt oftast är nedsatt för allergiker jämfört med icke-

allergiker. En annan möjlighet är att familjerna inte ansåg dessa lukter som 

avvikande och obehagliga. Trots att lukten inte kändes har dock familjen an-

sett sin bostad vara behäftad med fuktskada eftersom de svarat detta vid vår 

rundfrågning. 
 

Antalet personer som svarar i enkäterna är få och resultaten är därför statis-

tiskt ostadiga. Det faktum att åtgärderna var kostnadsfria för patienterna kan 

dessutom ha inverkat positivt på de självrapporterade subjektiva resultaten. 

 

Något som inte bör ha påverkats av dessa förhållanden är resultaten av de kli-

niska kontrollerna av hälsotillstånd. Inför dessa kliniska test ställdes höga 

krav på att patienternas hälsotillstånd inte påverkades av t.ex. andra allergier 

eller förkylningar, eftersom detta kan påverka patienterna.  
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Den signifikanta förbättringen som uppmättes av dag-dag-variationerna kan 

tolkas som en viss förbättring av astmaläget. En annan förklaring är att dag-

dag variationen förbättrades på grund av en träningseffekt då ingen av pati-

enterna tidigare registrerat PEF-kurvor och under studien uppvisade närmast 

normala PEF-värden. Det visade sig dock att immunförsvarets antikroppar 

(totalhalt IgE), signifikant hade sjunkit. Intressant är att medelvärdet på ECP, 

som kan betraktas som ett mått på graden av pågående allergisk inflammation, 

sjönk från 10,7 µg/l till 7,0 µg/l, dock ej signifikant. Tre av patienterna visade 

upp förhöjda nivåer av precipiterande8 antikroppar mot mögel, vilket annars 

uppträder vid exponering av onormalt höga halter mögel. Ingen av dessa pati-

enter angav dock att de utsatts för annan massiv mögelexponering i sådan 

grad som kan förekomma vid till exempel visst lantbruksarbete.  
 

Patienternas immunglobulin (IgE) specifikt för kvalster minskade inte hos pa-

tienterna men eftersom kvalsterhalterna före och efter åtgärderna inte upp-

mättes som signifikant förändrad står dessa båda resultat inte i motsatsförhål-

lande till varandra. Flera av patienterna behandlades för astma, var välbe-

handlade och hade optimala spirometrivärden. Någon ytterligare förbättring 

av spirometrivärdena under studien var därför inte att vänta. PEF-värdena var 

likaså oförändrade under studien.  
 

Sammanfattningsvis kan den totala bilden av de kliniska undersökningsresul-

taten tolkas så att dels en allmänförbättring dels en förbättring av allergisym-

tomen erhållits efter saneringen.  

 

7.4 Summering 
 

Studien har allmänt intresse både ur hälso- och ekonomisk aspekt men resultaten 

är svåra att generalisera eftersom antalet objekt är begränsat. Eftersom åtgärderna 

kostade mycket blev ekonomin i projektet styrande. Detta var skälet till att endast 

15/13 patienter/bostäder medverkade i studien. Svaren från enkäter och andra frå-

geformulär ger endast indikationer, inte säkra svar då det var få personer som in-

gick i gruppen och man kan inte generalisera dessa att gälla i annat sammanhang 

än för just denna grupp.  

 

Professor Max Kjellman (Kjellman, 1995), beskrev i mitten på 1990-talet männi-

skors eventuella framtida risk för allergi som en bägare med ett mångskiftande 

innehåll. Bägarens storlek bestäms av hur känslig man är och om man har atopi – 

alltså mycket individuellt. De risker man fyller bägaren med beror på var man bor, 

hur man lever och vad man utsätts för i sin omgivning.  Det kan vara vissa luft-

föroreningar, hur många luftvägsinfektioner man har som barn, vilket kön, om 

man bor i ett fuktigt hus, har rökande mor under amningstiden eller utsätts för 

passiv rökning. Ytterligare negativa faktorer som ökar risken för överkänslighet 

och/eller utveckling av allergi är om man som atopiker utsätter sig för höga doser 

av ett allergen eller ännu värre höga halter av flera allergen. Till detta kommer att 

det finns okända faktorer trigger-, adjuvans- och synergieffekter som inverkar. 

                                                 
8 precipiterande = utfällda antikroppar mot mögel (påvisat resultat)  
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Flera av dessa faktorer finns i så kallade fuktiga hus. Tillåts bägaren att rinna över 

sensibiliseras man kanske för ett ämne eller utvecklar en klinisk allergi.  

 

Avhandlingen kan sägas vara ett försök att titta på ett antal bägare med ungefär 

lika storlek, studera ett begränsat antal av de riskfaktorer som finns i dessa bägare 

och därefter minska innehållet och se om det ger effekt. Även om tolkningen av 

resultaten är svår kan kanske slutsatsen bli att patienternas symtom består av flera 

delar, dels av symtom från kvalsterallergi dels av symtom vilka beror på ämnen 

från fuktskadorna. Ämnen som tidigare fanns i de fuktskadade husen kan ha bi-

dragit till symtom liknande allergi. Det skulle kunna förklara olikheterna mellan 

de mindre skillnaderna i de medicinska parametrarna och de stora skillnaderna i 

rapporterade symtom och VAS-resultat före och efter åtgärdsprogrammet.  

 

Omvänt kan det kanske vara så att exponering för kvalster tillsammans med andra 

ämnen som finns i fuktskadade bostäder, resulterat i sensibilisering för kvalster-

allergen. Slutsatsen blir att man inte enbart ska koncentrera sig på att sanera det 

specifika allergen som man är mest känslig för utan försöka undanröja så många 

som möjligt av alla retande faktorer i sin omgivning. Resultaten indikerar att sane-

ringen av fuktskador påverkar människan på ett positivt sätt. Att undvika fuktska-

dor kan således vara en bra metod att förebygga utvecklingen av allergi. 

 

 

7.5 Fortsättning 
 

Kopplingen mellan hälsobesvär och fuktrelaterade skador är sedan länge välkänd 

genom stora epidemiologiska undersökningar. I takt med att allergier och över-

känslighet relaterat till fuktiga byggnader ökar i samhället, borde det vara naturligt 

att leta efter effektiva sätt att åtgärda just fuktiga byggnader. Orsakerna till fukt-

skador och fukt i byggnader kan härledas till händelser och förhållanden före, 

under och efter en byggnads tillblivelse och det är därför viktigt att alla känner ett 

ansvar för god inomhusmiljö. Man ska inte under vare sig byggprocess, brukande 

eller förvaltning riskerar att skapa ohälsosamma miljöer.  

 

Kunskapen om hur man undviker och åtgärdar fuktskador är inte välkänd och de-

finitivt inte tillämpad i önskvärd utsträckning. Vidare är det inte känt vad som är 

källorna till fuktrelaterade hälsobesvär, om det är emissioner från kemisk eller 

biologisk nedbrytning eller annat. Därför är fortsatt forskning, kunskapsspridning 

och tillämpning av vad vi vet om fuktiga byggnader ett viktigt arbete som kunde 

leda till stora förbättringar av inomhusmiljön för många människor. Tvärveten-

skapligt samarbete mellan teknik, mikrobiologi, kemi och medicin och andra 

fackområden är idag en förutsättning för att kunna studera samband mellan män-

niska, fukt och miljö. 
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8 Bilagor 

8.1 Indikationer, skadeomfattning, orsaker och åtgärder 
 

Tabell 17.  Sammanställning av familjernas egna uppfattning om bostadens skador 

A Haft skador i tvättstuga.  Fläckar i badrumstak. Mögelfläckar uppstår vid möblering intill 

väggar, ofta kondens innan fönsterbyten. Ingen speciell lukt. 

B Stora besvär kopplat till bostaden. Haft läckage från tak. Unken lukt ibland. Ingen annan 

misstanke. 

C Flagande puts, och fläckar i en garderob i suterrängplanet, luktar mögel i kläderna ibland 

D Möglar bakom handdukar i källaren, fuktfläckar & kondens med svart påväxt uk fönster 

E Fläckar på tapeter, på parkett, vid takfönster. Haft läckage i källaren. Känner ingen speciell 

lukt. Kondens på fönster. 

F Putsskador i källaren, besökande känner källarlukt, har åtgärdat något i källaren tex bytt ut 

golv mot genombrutna plastplattor 

H Osäker på mögellukt, möjligen lukt ibland.  

I Bågnande kakelvägg i badrum. Känner unken lukt. Besökande påtalar lukt.  

J Känner lukt i huset. Har haft läckage och problem med kondens på fönster. Bytt fönster. 

K Tycker det luktar intill trappan. Har försökt åtgärda i suterrängplanets golv och väggar. 

L Luktar i hela huset, mycket kondens på fönster innan bytet då det rann hela tiden på glasen, 

mögelfläckar på taket i tvättstuga. Har varit svart på kökstaket.  Åtgärdat ytskikten i olika 

rum.  

M Känner mögellukt i källaren. Putssläppor mm gjorde att de börjat sanera källaren på mate-

rial utom i det största rummet 

N Haft läckage vid entrédörr och lokalt i ett sovrum. I övrigt inga synliga skador. Hustrun 

tycker det luktar mögel i hus och kläder. 

 

 

Tabell 18. Sammanställning av de 13 bostädernas olika skadeorsaker 

A Högt fukttillskott i inomhusluften, lokala skador i fasaden. 

B Markfukt skadar uppreglat golv med ingjutna spikreglar samt vägg 

C Markfukt ger fuktig bottenplatta och källarmurar 

D Kondens samt konvektion av fuktig inneluft via otätheter till vinden 

E Markfukt i murar och golv. Fukt av dusch på otät vägg i badrum 

F Markfukt i grundmur och betongplatta  

H Läckage i yttervägg på grund av otäta anslutningar i tak och i skarv mur och uk fasad 

I Öppen genomföring i betongplattan ger hög RF i utrymmet under trappan. Kondensproblem 

i kallt utrymme bakom matkällare. 

J Markfukt. Läckage från WC ner lokalt i källarvägg under. 

K Markfukt. 

L Högt fukttillskott från tvättrummet (otät / felaktig anslutning till frånluft) och felaktig venti-

lation. Markfukt i vägg och golv i suterrängplan 

M Markfukt skadar, puts, uppreglade väggar och golv 

N Markfukt skadar uppreglade och flytande golv i sovrum och hall samt motfylld träregelvägg  
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Tabell 19. Sammanställning av bostädernas skador påvisade med stickprovsvis mät-

 ning, observationer, provtagning vid fuktutredning och långtidsmätning.  

A Mögellukt i hela huset särskilt golvvinklar, mögel bakom tavlor, golvlister och under golv-

mattor. Fuktfläckar torra i badrummet. Missfärgningar på ytor, fukt bakom ytterväggs golv-

lister, väggytor, lokal skada i WC 

B Mögellukt i suterrängplanet, i synnerhet från golvvinklar och i yttervägg. Takskadorna 

torra. Skador i ingjutna reglar i källargolv samt syll i ytterväggs nederkant 

C Lokal lukt och putsskador på motfyllda väggar, mögellukt i uppreglat golv i suterrängplan. 

Skador i motfyllda vägg, uppreglat sovrumsgolv med isolering av sågspån! 

D Kondens vid fönster, synlig mögelpåväxt på råspont samt lukt på vinden. Skador på ytskikt 

samt råspont på vinden  

E Tydlig lukt i huset, särskilt i källaren. Fuktfläckar vid takfönster samt skadan på parkett 

gammal och torr. Badrumsväggen fuktskadad, källarytor & inventarier i källaren mögliga 

F Massiv mögellukt i hela huset härrörande från källaren. Fuktiga källarmurar, motfyllda 

väggar, golv i källare 

H Tydlig lukt i golvvinklar i hall och utmed två ytterväggar. Fuktfläckar i klädförråd 

syllar, stora partier av nedre del ytterväggar 

I Mögellukt i husets nedre del, synlig påväxt i toalett intill trappa. Skador i matkällare, ut-

rymme kring trappa + anslutande vägg har direkt kontakt med markfukt  

J Stark mögellukt kändes i hela huset, starkast i källaren. Fuktiga väggar och golv i källarens 

inredda del läckage i källarvägg. 

K Lukt i golvvinklar i suterrängplanet. Skador i golv och nederkant vägg i suterrängplanet  

L Stark mögellukt i hela huset, fönsterkondens, mögel på ytskikt i tvättrum, mögel bakom 

bokhyllor, mögellukt i sovrum i källaren. Skadad motfylld vägg samt golv i suterrängsov-

rum, omfattande kondens på ytor & fönster, rötskador under fönster och i yttervägg, fukt i 

mellangolvbjälklag, ytskikt i tvättstuga 

M Tydlig mögellukt i huset speciellt i källarplanet, putssläppor. Putssläpp i motfyllda väggar, 

mögliga träregelverk i källarvägg, syll i innervägg i källaren och golv. 

N Kraftig mögellukt i hela huset. Fuktfläckar på sovrum i övervåning var torra. Fuktfläckar på 

väggar, bakom sängar golv & motfyllda väggar i sovrummet nedervåning.  

 

Tabell 20 Sammanställning av de olika åtgärder som genomfördes i bostäderna.  

A Nya ytskikt, rengöring av betongplatta, nya golvlister, F-ventilation. 

B Väggpartier med stålsyll, bortbilning av ingjutna reglar, ventilerat golv. 

C Nya ventilerade golv och motfyllda väggar 

D FTX-system, frånluftdon från dusch i källare  

E Badrumsvägg åtgärdad. Rivning av trösklar socklar, slipning betongytan och impregnering 

med betongolja. Takfönstret utan åtgärd 

F Väggar ersattes med stålreglade dito, golv sanerades, flytspacklades. Trappan kilades med 

plastkilar. Putsskador lagades. Ny dränering & utvändig tätning / isolering av mur.  

H Nya krönplåtar på taket. Ytterväggar revs upp till 1,2 m. Syll och reglar byttes mot lätt-

klinkerblock med fuktspärr, ny syll och isolerat regelverk. Golv i entré nytt 

I Hål göts igen. Närbelägna väggar revs och ersattes. Frånluftsventilering av lokalt utrymme 

bakom matkällare. 

J Skadade väggar golv ersattes med ventilerat golv och oisolerad stålregelvägg. Lokal skada 

kring och nedanför WC-fönster åtgärdades med nytt material.  

K Skadade golv ersattes med ventilerade golv, uppreglade ytterväggar i 2 sovrum ersattes med 

stålregelväggar och gips. Lokalt nya ytskikt och klinkersockel 

L Socklar och golv i övervåningen, ytan slipades och primades, nytt golv, rötskadad yttervägg 

byttes, tilluftsventiler i alla rum. I suterrängvåningen ersattes golv, socklar, uppreglad med 

stålregelvägg samt ventilerad golvkonstruktion. 

M Ny dränering, utvändig isolering av muren. Angripna golv och träregelväggar i källarens 

ersattes med stålreglar och gips. Skadad puts lagades och golvet slipades. 

N Golven i sovrum och hall ersattes med ventilerade golv. Skadade väggar fick stålreglar. 

Tilluftsventiler över fönster och injustering av ventilationssystemet 
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8.2 Enskilda resultat 
 

BOSTAD A Byggår 1968, inflyttningsår 1975, bostadsyta 108 m², boendeplan 1-plan, 

villakvarter, oisolerad platta på mark, lättbetong med utfackningsväggar under 

fönster, låglutande tak, pappbelagt, självdrag+köksfläkt, tilluft via ventiler i 

tvättstuga och toalett, vedeldning och direktverkande el, familj med 4 vuxna 
samt en hund 

Uppgifter från de boende Har haft skador i tvättstuga. Fläckar i badrumstak. Mögelfläckar uppstår vid 

möblering intill väggar, ofta kondens innan fönsterbyten. Ingen speciell lukt. 

Resultat från skadeutred-

ning och långtidsmätningar 
före  

Mögellukt kändes i hela huset särskilt golvvinklar, mögel bakom tavlor, golv-

lister och under golvmattor. Fuktfläckar torra i badrummet. Missfärgningar på 
ytor, fukt bakom ytterväggs golvlister, väggytor, lokal skada i WC 

Skadeorsak Högt fukttillskott i inomhusluften, lokala skador i fasadelementens nederkant. 

Genomförda åtgärder Nya ytskikt, rengöring av betongplatta, nya golvlister, F-ventilation. 

Tekniska resultat V [oms/h] RH [%] FT [g/m3]  

 Före Efter Före Efter Före Efter 

Hela bostaden 0,23 0,56     

Patient  A1 rumsmitt   38,6 30,8 3,2 1,9 

Patient A1 säng   37,0 31,2 2,9 1,5 

Föräldrasovrum vid säng   52,8 38,1 4,5 3,1 

Mätning av sporer/kvalster Sporhalt inne-ute före & efter åtgärd indikerar att en intern källa (ev hantering 

i samband med vedeldningen) ger tillskott till innemiljön. Kvalsterhalten mätt 

i en madrass var högre efter åtgärd (madrassen ev ej samma som innan åtgärd 
– sängen var utbytt till en äldre bäddsoffa).  

Slutomdöme bostad FT-ventilationen fungerade som avsett och inomhusluftens fukttillskott mins-

kade.  Åtgärderna fick kompletteras med tätning av nederkant ytterväggsele-

ment i föräldrarnas sovrum. Vedeldning fortsatte efter åtgärden. Lagning av en 
öppen avloppsstam ålades ägaren. Möjligen fanns mer skador kvar. 

 

 

 

 

PATIENT A1 & A2 Ett syskonpar där A1 haft symtom i 8 år och A2 i 3 år. Pricktesten visade för 

kvalster, pollen och pälsdjur att A1: D.pter.=2 D.far.=3 Pollen=4 Pälsdjur=3, 

A2: D.pter.=1,5 D.far.=2,5 Pollen=1 Pälsdjur=0 

 Patient A1 Patient A2 

Före Efter Före Efter 

Inhalationssteroider  g/dygn 400 400 0 0 

Beta – 2-  stim   vid behov vid behov vid behov 0 

Spec IgE D pter  SU/ml 5,1 6 5,4 16 

Spec IgE D.far  SU/ml 6,7 7 15 27 

Allergisvar D. pter.  Magic lite-klass 2 2 2 2 

Allergisvar D.far.  Magic lite-klass 2 2 2 2 

Totalhalt IgE  SU/ml 140 69,3 32 19,8 

ECP  g/l 4 5 6 5 

Precipiterande antikroppar  skala 1-3 0 0 0 0 

Symtomscore näsa/ögon  skala 1-3 0,71 0,21 0 0,18 

Symtomscore astma skala 1-3 0,36 0,21 0 0 

VC  l 5,1 5,4 3,7 3,9 

FVC  l 5,15 5,45 3,8 3,95 

FEV1  l 4,7 4,85 3,45 3,45 

PEF medel  lit/min 540 558 394 432 

PEF var  % 18,5 10,8 15,2 9,3 
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BOSTAD B Byggår 1970, inflyttningsår dito, bostadsyta 107 m², ett övre boendeplan och 

ett suterrängplan, villakvarter, yttre halvan av suterrängplanet betongplatta 

med uppreglat golv andra halvan obehandlad eller platsmattebelagd betong-

yta, murverk, tak sadeltak, självdragsventilation, vattenradiatorer, familj med 

2 vuxna 

Uppgifter från de boende Stora besvär kopplat till bostaden. Haft läckage från tak. Unken lukt ibland. 

Ingen annan misstanke. I bostaden finns en avfuktare placerad i källarplanets 

tvättstuga/pannrum 

Resultat från skadeutred-

ning och långtidsmätningar 

före  

Mögellukt i suterrängplanet, i synnerhet från golvvinklar och i yttervägg. 

Takskadorna torra. Skador i ingjutna reglar i källargolv samt syll i ytterväggs 

nederkant 

Skadeorsak Markfukt skadar uppreglat golv med ingjutna spikreglar samt vägg 

Genomförda åtgärder Väggpartier med stålsyll, bortbilning av ingjutna reglar, ventilerat golv. 

Tekniska resultat V [oms/h] RH [%] FT [g/m3]  

 Före Efter Före Efter Före Efter 

Hela bostaden 0,18 0,17     

Husmitt   38,4 41,7 3,3 1,2 

Husmitt i källare   29,4 41,5 2,4 1,4 

Patient sovrumsmitt   46,9 50,7 2,5 0,7 

I källargolv   74,8 54,4 5,1 1,1 

I ytterväggs hörn   83,4 51,6 3,5 0,4 

Tv-rumsmitt   41,4 46,9 3,3 1,2 

Tvättrum m avfuktare   24,1 31,3 1,8 0,6 

Mätning av sporer/kvalster Spormätningen visade låga värden. Av tre kvalsterprover hade madrassen 

oförändrad halt medan sovrumsmattans halt ökat från 539 till 1320 ng/g.  

Slutomdöme bostad Åtgärden med ventilerat golv och yttervägg gjorde dessa konstruktionsdelar 

betydligt torrare tillika fukttillskottet i husets olika rum. Observera att avfuk-

taren i tvättrummet inte nämnvärt påverkar övriga rums FT och att ventilatio-

nen är oförändrad.  

 

 

 

 

 

PATIENT B Patienten har haft symtom i 2 år och pricktesten visar på (D.pter.=2, D.far.=3 

Pollen=1 Pälsdjur=0) 

 Före Efter 

Inhalationssteroider  g/dygn 0 0 

Beta – 2-  stim   0 0 

Spec IgE D pter  SU/ml 14 26 

Spec IgE D.far  SU/ml 11 8 

Allergisvar D. pter.  Magic lite-klass 2 3 

Allergisvar D.far.  Magic lite-klass 2 2 

Totalhalt IgE  SU/ml 18 17,4 

ECP  g/l 11 6 

Precipiterande antikroppar  skala 1-3 0 0 

Symtomscore näsa/ögon  skala 1-3 0,29 0 

Symtomscore astma skala 1-3 0,07 0 

VC  l 3,75 3,75 

FVC  l 3,7 3,75 

FEV1  l 2,9 2,75 

PEF medel  lit/min 446 452 

PEF var  % 13,4 6,6 
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BOSTAD C Byggår 1953, inflyttningsår 1989, bostadsyta 91 m², boendeplan 1, käl-

lare/souterräng med sovrum, villakvarter, ett sovrum med uppreglat golv i 

källaren, murverk, tegelfasad, tak sadeltak, självdrag, vattenradiatorer (olja), 

med nattsänkning av temperaturen, familj med 3 vuxna och 2 hundar 

Uppgifter från de boende Flagande puts, och fläckar i en garderob i suterrängplanet, luktar mögel i klä-

derna ibland 

Resultat från skadeutred-

ning och långtidsmätningar 

före  

Lokal lukt och putsskador på källarens motfyllda väggar, mögellukt i uppreg-

lat golv i källar/suterrängplan. Skador i motfyllda vägg, uppreglat sovrums-

golv hade isolering av sågspån! 

Skadeorsak Markfukt vilket ger fuktig bottenplatta och källarmurar 

Genomförda åtgärder Nya ventilerade golv och motfyllda väggar 

Tekniska resultat V [oms/h] RH [%] FT [g/m3]  

 Före Efter Före Efter Före Efter 

Hela bostaden 0,55 0,48     

Vardagsrumsmitt   36,7 37,2 2,5 2,9 

På golv patient sovrum   38,7 41,1 2,9 3,5 

Källarsovrum, i golv   85,9 53,5 3,0 2,9 

Källarsovrum över golv   44,6 50,3 1,2 1,8 

Mätning av sporer/kvalster Inga spormätningar gjordes. Kvalsterhalterna var icke detekterbara. 

Slutomdöme bostad Källarens sovrum erhöll betydligt förbättrat innemiljö då mögligt material i 

golvkonstruktionen försvann. Den ventilerade spalten framför den fuktiga 

källarväggen gör att ev fuktkänsligt material separeras från muren och hindrar 

framtida fuktpåverkan.  

 

 

 

 

 

PATIENT C Patienten har haft symtom i 15 år och pricktesterna visade att (D.pter.=3, 

D.far.=2, Pollen=0, Pälsdjur=0) 

 Före Efter 

Inhalationssteroider  g/dygn i perioder 400 

Beta – 2-  stim   regelbundet regelbundet 

Spec IgE D pter  SU/ml 9,2 7 

Spec IgE D.far  SU/ml 8,4 4 

Allergisvar D. pter.  Magic lite-klass 2 2 

Allergisvar D.far.  Magic lite-klass 2 2 

Totalhalt IgE  SU/ml 98 56 

ECP  g/l 13 5 

Precipiterande antikroppar  skala 1-3 0 0 

Symtomscore näsa/ögon  skala 1-3 0,86 1 

Symtomscore astma skala 1-3 0,29 0 

VC  l 7,05 7,25 

FVC  l 7,1 7,25 

FEV1  l 5,6 5,5 

PEF medel  lit/min 645 652 

PEF var  % 10,9 10,7 
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BOSTAD D Byggår 1932, inflyttningsår 1981, bostadsyta 85 m², boendeplan 1 ½, källare, 

villaområde, källarmurar/platta på mark, lätt träregelverk, tak sadeltak, självdrag, 

oljeeldning, familj med 2, husdjur 

Uppgifter från de boende Möglar bakom handdukar i källaren, fuktfläckar & kondens med svart påväxt uk 

fönster. Håller på att renovera i källaren. Tycker det känns fuktigt i källarens 

mitt. 

Resultat från skadeutred-

ning och långtidsmät-

ningar före  

Kondens vid fönster, synlig mögelpåväxt på råspont samt lukt på vinden. Skador 

på ytskikt samt råspont på vinden  

Skadeorsak Kondens samt konvektion av fuktig inneluft via otätheter till vinden 

Genomförda åtgärder FTX-system, frånluftsdon från dusch i källare  

Tekniska resultat V [oms/h] RH [%] FT [g/m3]  

 Före Efter Före Efter Före Efter 

Hela bostaden 0,48 1,26     

Hall   28,6 20,1 1,8 0,3 

Vid P1 säng   30,7 23,4 2,2 1,3 

Vid P2 säng   38,0 26,3 2,5 0,8 

På vind   77,6 52,4 2,2 1,0 

I källare   33,0 17,5 1,6 1,0 

Mätning sporer/kvalster Inga spormätningar gjordes. Kvalsterhalterna var icke detekterbara. 

Slutomdöme bostaden Missfärgningarna på råspont över vindsluckan och lukt på vinden visade på 

klassiska konvektionsskador, vindsbjälklaget saknade tätskikt. Ventilationsåtgär-

den, som dels var menat att skapa undertryck mot vindsbjälklaget, gav även 

radikal ökning av ventilationsgraden vilket ledde till sänkt fukttillskott på vinden 

och att källarens extrema FT-toppar vid duschning upphörde.  

 

 

 

 

PATIENT D1 & D2 Patienterna är far och son, har haft allergiska symtom 35 respektive 15 år. SPT 

testen visade att D.pter.=4/4, D.far.=3/4, Pollen=1/0, Pälsdjur=4/0 

 D1 D2 

Före Efter Före Efter 

Inhalationssteroider  g/dygn 800 800 400 400 

Beta – 2-  stim   regelbundet regelbundet regelbundet regelbundet 

Spec IgE D pter  SU/ml 4,4 7 246 485 

Spec IgE D.far  SU/ml 6,7 12 79 167 

Allergisvar D. pter.  Magic lite-klass 2 2 4 5 

Allergisvar D.far.  Magic lite-klass 2 2 3 4 

Totalhalt IgE  SU/ml 310 287 530 624 

ECP  g/l 33 13 8 8 

Precipiterande antikrop-

par  

skala 1-3 0 0 3 1 

Symtomscore näsa/ögon  skala 1-3 0,89 2,07 1,79 0,93 

Symtomscore astma skala 1-3 0,39 0,29 0,71 1,71 

VC  l 5,8 5,6 4,8 5,1 

FVC  l 5,55 5,65 4,95 5,15 

FEV1  l 3,75 4 2,8 3,45 

PEF medel  lit/min 524 511 415 453 

PEF var  % 11,5 13,7 28,9 13,3 
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BOSTAD E  Byggår 1956, inflyttningsår 1993, bostadsyta 120 + källare ca 60 m², boende-

plan 1 ½, källare, landsbygd, källarmurar/betongplatta, lätt träregelstomme, 

tak sadeltak, självdrag, vattenburen oljeeldning, familj med 2 vuxna och 2 

barn. 

Uppgifter från de boende Fläckar på tapeter, på parkett, vid takfönster. Haft läckage i källaren. Känner 

ingen speciell lukt. Har ofta kondens på övervåningens fönster. Känner unken 

lukt i badrummet. 

Resultat från skadeutred-

ning och långtidsmätningar 

före  

Fuktfläckar vid takfönster samt skadan på parkett gammal och torr. Badrums-

väggen fuktskadad, källarytor & inventarier i källaren mögliga Tydlig lukt i 

huset, särskilt i källaren.  

Skadeorsak Markfukt i murar och golv. Fukt av dusch på otät vägg i badrum 

Genomförda åtgärder Badrumsvägg åtgärdad. Rivning av trösklar socklar, slipning betongytan och 

impregnering med betongolja. Takfönstret var torr och lämnades utan åtgärd 

Tekniska resultat V [oms/h] RH [%] FT [g/m3]  

 Före Efter Före Efter Före Efter 

Hela bostaden 0,39 0,47     

I rumsmitt hall/kök   32,5 35,6 1,7 3,0 

Intill patientsäng   45,2 37,1 2,2 2,6 

I badrum   24,2 42,3 0,5 1,7 

Källargolvvinkel   61,5 41,9 1,6 1,0 

Mätning av sporer/kvalster Låga sporhalter uppmättes. Kvalsterhalterna var icke detekterbara. 

Slutomdöme bostaden Takfönsterskadan bedömdes inaktuell, badrumsväggens skador åtgärdades 

med gott resultat. Lukten i källaren härrörde från påväxt på trämaterial och 

mattor/skräp med direkt anliggning mot källarmuren/betonggolvet. Detta 

material togs bort. 

 

 

 

 

PATIENT E Patienten har haft symtom under ett år. Pricktesterna visade att (D.pter.=1, 

D.far.=1,5, Pollenen=0, Pälsdjur=1 

 Före Efter 

Inhalationssteroider  g/dygn i perioder i perioder 

Beta – 2-  stim   0 0 

Spec IgE D pter  SU/ml 4 7 

Spec IgE D.far  SU/ml 8 8 

Allergisvar D. pter.  Magic lite-klass 2 2 

Allergisvar D.far.  Magic lite-klass 2 2 

Totalhalt IgE  SU/ml 98 234 

ECP  g/l 10 15 

Precipiterande antikroppar  skala 1-3 2 1 

Symtomscore näsa/ögon  skala 1-3 0,93 0,79 

Symtomscore astma skala 1-3 0 0 

VC  l 4,2 4,25 

FVC  l 4,35 4,35 

FEV1  l 4,05 4 

PEF medel  lit/min 488 495 

PEF var  % 23,8 14,1 
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BOSTAD F Byggår 1941, inflyttningsår 1975, bostadsyta 110 m², boendeplan 1 ½, källare 

med anslutande garage, landsbygd, platta på mark, betongsten, sadeltak, 

självdragsventilation, vattenradiatorer/vedeldning, familj med 2 vuxna 

Uppgifter från de boende Putsskador i källaren, besökande känner källarlukt, har åtgärdat något i källa-

ren t.ex. bytt ut golv mot genombrutna plastplattor. Förvarar mycket ved i 

pannrummet 

Resultat från skadeutred-

ning och långtidsmätningar 

före  

Massiv mögellukt i hela huset härrörande från källaren. Fuktiga källarmurar, 

motfyllda väggar, golv i källare 

Skadeorsak Markfukt i grundmur och betongplatta  

Genomförda åtgärder Väggar ersattes med stålreglade dito, golv sanerades, flytspacklades. Trappan 

kilades med plastkilar. Putsskador lagades. Ny dränering & utvändig tät-

ning/isolering av mur.  

Tekniska resultat V [oms/h] RH [%] FT [g/m3]  

 Före Efter Före Efter Före Efter 

Hela bostaden 0,49 0,63     

Mitt i hall   28,9 36,2 1,9 1,9 

Vid P säng   31,9 42,5 1,0 2,3 

Källarmitt   43,6 42,0 1,8 2,4 

Mätning av sporer/kvalster Låga sporhalter uppmättes. Låga kvalsterhalter (<40 ng/g) uppmätta innan 

åtgärd och högre vid andra mätningen efter åtgärd (100-800 ng/g) 

Slutomdöme bostaden De radikala åtgärderna med utvändig isolering verkar på lång sikt så att hela 

källarmuren blir torr. Vid mättillfälle II ett år efter åtgärd är dock fortfarande 

muren fuktig – uttorkningen tar tid. Efter åtgärd är dock fuktskadat material 

borta. Utbytet av mögelskadade källarväggar och uppreglade golv gjorde att 

lukten radikalt förbättrades. Källarmurarna kommer att bli torra med tiden. 

 

 

 

 

 

PATIENT F Patienten har haft symtom i 4 år och pricktesterna visade att (D.pter.=2m 

D.far.=2, Pollen=0, Pälsdjur=1) 

 Före Efter 

Inhalationssteroider  g/dygn 1600 800 

Beta – 2-  stim   vid behov vid behov 

Spec IgE D pter  SU/ml 4,8 2 

Spec IgE D.far  SU/ml 4,8 <1,4 

Allergisvar D. pter.  Magic lite-klass 2 2 

Allergisvar D.far.  Magic lite-klass 2 0 

Totalhalt IgE  SU/ml 30 20 

ECP  g/l 24 8 

Precipiterande antikroppar  skala 1-3 0 0 

Symtomscore näsa/ögon  skala 1-3 0,64 1,63 

Symtomscore astma skala 1-3 2,5 1,5 

VC  l 4,05 3,85 

FVC  l 3,9 4 

FEV1  l 3,05 3 

PEF medel  lit/min 625 613 

PEF var  % 11,2 4,9 
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BOSTAD H Byggår 1970, inflyttningsår 1977, bostadsyta 150 m², enplanshus i villakvarter, 

betongplatta på mark, träregelverk, tak plant tak, delvis fläktstyrd frånluft, 

direktverkande el, familj med 5.  

Uppgifter från de boende Osäker på mögellukt, möjligen lukt ibland. Symtom hos både fader och dotter i 

huset. Familjen har själv byggt ihop ett fristående förråd med övriga huset. I 

denna del finns flytande golv 

Resultat från skadeutred-

ning och långtidsmätningar 

före  

Tydlig lukt i golvvinklar i hall och utmed två ytterväggar. Fuktfläckar i kläd-

förråd. 

Skadeorsak Läckage i yttervägg på grund av otäta anslutningar i tak och i skarv mur och 

uk fasad 

Genomförda åtgärder Nya kröningsplåtar på taket. Ytterväggar revs upp till 1,2 m utefter ena fasa-

dens långsidan. Syll och reglar byttes mot lättklinkerblock med fuktspärr, ny 

syll och isolerat regelverk. Golv i entré nytt 

Tekniska resultat V [oms/h] RH [%] FT [g/m3]  

 Före Efter Före Efter Före Efter 

Hela bostaden 0,32 0,32     

I husmitt   47,2 47,4 3,1 4,1 

I vägg tvättstuga   85,8 49,1 0,7 2,5 

I garderobssockel tvätt-

stuga 

  51,3 60,9 0,7 3,7 

I tvättstuga   47,8 44,5 3,9 4,5 

I hallgolv   71,3 39,8 2,1 2,7 

Klädkammarvägg   72,7 51,6 1,3 1,8 

Mätning av sporer/kvalster Låga sporhalter uppmättes. Kvalsterhalten på sovrumsgolvet var 269 ng/g 

innan åtgärd och 398 ng/g efter åtgärd. Madrassprovet fick kasseras. 

Slutomdöme bostaden Det mögel- och bakteriepåväxta material som de fuktiga ytterväggspartierna 

och hallgolvet hade ersattes och konstruktionerna återbyggdes på ett sätt fukt-

tåligt sätt. Då skadat och luktande material ersatts minskade lukten betydligt. 

 

 

 

 

 

PATIENT H Patienten har haft symtom under 20 år. Pricktesten visade att (D.pter.=3, 

D.far.=2, Pollen=0, Pälsdjur=1) 

  Före Efter 

Inhalationssteroider  g/dygn   

Beta – 2-  stim   0 0 

Spec IgE D pter  SU/ml 26 84 

Spec IgE D.far  SU/ml 89 94 

Allergisvar D. pter.  Magic lite-klass 3 3 

Allergisvar D.far.  Magic lite-klass 3 3 

Totalhalt IgE  SU/ml 120 202 

ECP  g/l 22 9 

Precipiterande antikroppar  skala 1-3 0 0 

Symtomscore näsa/ögon  skala 1-3 0 0,07 

Symtomscore astma skala 1-3 0 0 

VC  l 4,1 4,6 

FVC  l 4,3 4,55 

FEV1  l 3,85 4,05 

PEF medel  lit/min 455 476 

PEF var  % 11 12,6 
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BOSTAD I Byggår 1968, inflyttningsår 1970, bostadsyta 170 m², boendeplan 2, suterräng-

plan, landsbygd, betongplatta på mark med ingjuten isolering, mur-

verk/träregelverk, tak sadeltak, mekanisk frånluft, vattenradiato-

rer/vedkaminer, familj med 2 personer 

Uppgifter från de boende Bågnande kakelvägg i badrummet. Känner möjligen unken lukt i huset. Besö-

kande påtalar lukt. En garderob i bottenplanet kan patienten inte öppna utan att 

få besvär. Källaren gjordes om för ca 4 år sedan, en golvmatta ”bubblade” sig 

och lades därför om. Sedan har den varit bra. En avfuktare är placerad i det 

rum som tjänar som torkrum intill tvättmaskinen. 

Resultat från skadeutred-

ning och långtidsmätningar 

före  

Mögellukt i husets nedre del, synlig påväxt i toalett intill trappa. Skador i 

matkällare, utrymme kring trappa + anslutande vägg har direkt kontakt med 

markfukt  

Skadeorsak Öppen genomföring i betongplattan ger hög RF i utrymmet under trappan. 

Kondensproblem i kallt utrymme bakom matkällare. 

Genomförda åtgärder Hålet göts igen. Närbelägna väggar revs och ersattes. Frånluftsventilering av 

lokalt utrymme bakom matkällare. 

Tekniska resultat V [oms/h] RH [%] FT [g/m3]  

 Före Efter Före Efter Före Efter 

Hela bostaden 0,46 0,49     

Rumsmitt halltrappa   37,8 32,2 0,0 1,8 

Nära patientsäng   26,7 38,1 -1,7 1,8 

Inspektionslucka mot 

källargolv 

  94,1 59,4 3,4 3,7 

Gillestuga   34,8 36,9 -1,7 2,3 

Matkällare   87,2 71,9 -0,3 2,0 

Mätning av sporer/kvalster Sporhalten var onormalt hög innan åtgärd och mättes som låg efter åtgärd. 

Kvalsterhalterna i madrass och källarmatta (intill skadan) var låga (<70 ng/g). 

Slutomdöme bostaden Den stora genomföringen i betongplattan till utrymmet under trappan tätades 

vilket minskade RF betydligt. Luktande material byttes ut och luftkvaliteten 

ökade betydligt i närliggande utrymmen. 

 

 

 

 

 

PATIENT I Patienten har haft symtom under 45 år och har (SPT: D.pter.=3, D.far.=4, 

Pollen=0, Pälsdjur=1 

 Före Efter 

Inhalationssteroider  g/dygn i perioder i perioder 

Beta – 2-  stim   vid behov 0 

Spec IgE D pter  SU/ml 6,4 15 

Spec IgE D.far  SU/ml 5,6 4 

Allergisvar D. pter.  Magic lite-klass 2 2 

Allergisvar D.far.  Magic lite-klass 2 2 

Totalhalt IgE  SU/ml 26 24 

ECP  g/l 4 3 

Precipiterande antikroppar  skala 1-3 0 0 

Symtomscore näsa/ögon  skala 1-3 0,29 0 

Symtomscore astma skala 1-3 0,86 1,5 

VC  l 3,85 4,1 

FVC  l 4 3,95 

FEV1  l 2,85 2,7 

PEF medel  lit/min 449 495 

PEF var  % 29 14,1 
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BOSTAD J Byggår 1969-70, inflyttningsår 1970, bostadsyta 170 m², ett boendeplan samt 

källare, landsbygd, betongplatta, källarmurar/regelverk, tak sadeltak, själv-

drag, vattenburen el, familj med 3 personer, husdjur utekatt 

Uppgifter från de boende Känner lukt i huset. Har haft läckage och problem med kondens på fönster. 

Har bytt fönster.  

Resultat från skadeutred-

ning och långtidsmätningar 

före  

Stark mögellukt kändes i hela huset, starkast i källaren. Fuktiga väggar och 

golv i källarens inredda del läckage i källarvägg. 

Skadeorsak Markfukt. Läckage från WC ner lokalt i källarvägg under. 

Genomförda åtgärder Skadade väggar golv ersattes med ventilerat golv och oisolerad stålregelvägg. 

Lokal skada kring och nedanför WC-fönster åtgärdades med nytt material.  

Tekniska resultat V [oms/h] RH [%] FT [g/m3]  

 Före Efter Före Efter Före Efter 

Hela bostaden 0,28 0,24     

Hall   42,9 34,7 2,8 3,2 

Intill patientsäng   40,2 39,1 2,2 3,9 

I golvvinkel patientsovrum   38,5 37,1 1,3 3,3 

I källarvägg   55,9 51,5 1,6 3,6 

I källargolv   73,8 39,3 4,0 2.4 

Källargolvvinkel   44,6 43,3 0,6 3,7 

Mätning av sporer/kvalster Inga spormätningar gjordes. Kvalsterhalterna var icke detekterbara. 

Slutomdöme bostaden Bostadens starka mögellukt minskade radikalt efter det att de sanerande åtgär-

derna genomförts. De boendes vädringsfrekvens minskades sannolikt därför. 

Fukttillskottet visar att bostaden behöver förstärka allmänventilationen, något 

som tyvärr inte kunde bekostas i åtgärdspaketet 

 

 

 

 

 

PATIENT J Patienten har haft symtom under 43 år. Pricktesten visar att D.pter.=3, 

D.far.=2, Pollen=3, Pälsdjur=4) 

 Före Efter 

Inhalationssteroider  g/dygn 400 400 

Beta – 2-  stim   regelbundet regelbundet 

Spec IgE D pter  SU/ml 2,2 3 

Spec IgE D.far  SU/ml < 1,4 < 1,4 

Allergisvar D. pter.  Magic lite-klass 1 1 

Allergisvar D.far.  Magic lite-klass 0 0 

Totalhalt IgE  SU/ml 610 441 

ECP  g/l 6 11 

Precipiterande antikroppar  skala 1-3 2 1 

Symtomscore näsa/ögon  skala 1-3 0 0 

Symtomscore astma skala 1-3 1 2 

VC  l 2,95 2,7 

FVC  l 3 2,75 

FEV1  l 2,3 2 

PEF medel  lit/min 420 426 

PEF var  % 4,8 2,3 
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BOSTAD K Byggår 1963, inflyttningsår 1983, bostadsyta 160 m², ett boendeplan samt 

suterrängplan, landsbygd/villaområde, platta på mark, murverk/träregelverk, 

tak sadeltak, självdrag, vattenradiatorer, en persons hushåll 

Uppgifter från de boende Tycker det luktar intill trappan. Har försökt åtgärda i suterrängplanets golv och 

väggar.  

Resultat från skadeutred-

ning och långtidsmätningar 

före  

Lukt i golvvinklar i suterrängplanet. Skador i golv och nederkant vägg i suter-

rängplanet  

Skadeorsak Markfukt. 

Genomförda åtgärder Skadade golv ersattes med ventilerade golv, uppreglade ytterväggar i 2 sovrum 

ersattes med stålregelväggar och gips. Lokalt nya ytskikt och klinkersockel 

Tekniska resultat V [oms/h] RH [%] FT [g/m3]  

 Före Efter Före Efter Före Efter 

Hela bostaden 0,62 0,27     

I övre hallmitt   43,0 28,1 4,2 1,6 

Golvvinkel R1   40,2 35,6 2,0 1,2 

I motfylld vägg R1   76,7 42,9 3,9 0,3 

I motfylld vägg R2   97,0 72,4 7,3 2,9 

Mätning av sporer/kvalster Låga sporhalter uppmättes. Extremt höga kvalsterhalter i madrass och heltäck-

ningsmatta i sovrummet. Efter åtgärd hade patienten rivit ut mattan och bytt 

madrass eftersom kvalsterhalten däri hade sjunkit från 25900 ng/g till 2070 
ng/g damm, vilket dock fortfarande är tillräckligt högt för symtom. 

Slutomdöme bostaden De ventilerade konstruktionerna fungerade med avsedd effekt. Ventilations-

graden på självdragssystemet visar betydligt lägre omsättning än vid mättill-

fälle I. Orsaken är okänd men ändrade vädringsvanor eller ofrivillig påverkan 

av spaltventilationen i källargolv och vägg kan vara orsaken. 

 

 

 

 

 

PATIENT K  Patienten har haft symtom under 10 år. Pricktesten visade (D.pter.=3, 

D.far.=3, Pollen=1, Pälsdjur=0) 

 Före Efter 

Inhalationssteroider  g/dygn 800 800 

Beta – 2-  stim   regelbundet regelbundet 

Spec IgE D pter  SU/ml 22 27 

Spec IgE D.far  SU/ml 72 42 

Allergisvar D. pter.  Magic lite-klass 3 3 

Allergisvar D.far.  Magic lite-klass 3 3 

Totalhalt IgE  SU/ml 270 195 

ECP  g/l 8 6 

Precipiterande antikroppar  skala 1-3 0 0 

Symtomscore näsa/ögon  skala 1-3 1,18 1,2 

Symtomscore astma skala 1-3 0,86 0 

VC  l 4,6 4,45 

FVC  l 4,65 4,65 

FEV1  l 3,65 3,6 

PEF medel  lit/min 511 494 

PEF var  % 13,7 20,2 
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BOSTAD L 

Byggår 1972, inflyttning 1980, bostadsyta 140 m², samt ett rum inrett i suterräng-

planet, villaområde, betongplatta, murverk/träregelverk, sadeltak, självdrag med 

köksfläkt, elradiatorer, familj med 4 personer, hund och katt. 

Uppgifter från de 

boende 

Luktar mögel i hela huset, mycket besvär med kondensvatten på fönster innan  

byte, mögelfläckar på tvättstugetaket, tidigare även på kökstaket. Har åtgärdat 

ytskikten i olika rum. I ett sovrum blir mattan svart och känns fuktig ibland,  finns 

missfärgningar på yttervägg vid sockellisten. I tvättstuga och badrum är delar av 

taket missfärgat av mögel, går ej att tvätta bort. 

Resultat från skadeut-

redning och långtids-

mätningar före  

Stark mögellukt i hela huset, fönsterkondens, mögel på ytskikt i tvättrum, mögel 

bakom bokhyllor, mögellukt i sovrum i källaren. Luktande och skadad motfylld 

vägg samt golv i suterrängsovrum, omfattande kondens på ytor & fönster, röt-

skador under fönster och i yttervägg, fukt i mellangolvbjälklag, ytskikt i tvättstuga 

Skadeorsak 

Högt fukttillskott från tvättrummet (felaktig anslutning till köksfläkt) orsakade 

mögel och rötskador på ytskikt, i golv och i yttervägg. Markfukt i patientens sov-

rumsvägg och golv i suterrängplan 

Genomförda åtgärder 

Torktumlaren byttes ut mot kondenstumlare av familjen. Socklar och golv i över-

våningen, ytan slipades och primades, nytt golv, rötskadad ytterväggsdel byttes, til-

luftsventiler i alla rum. I suterrängvåningen ersattes golv, socklar, uppreglad med 

stålregelvägg samt ventilerad golvkonstruktion. 

Tekniska resultat V [oms/h] RH [%] FT [g/m3] 

 Före Efter Före Efter Före Efter 

Hela bostaden 0,41 0,22     

Kök   43,9 37,4 4,6 3,2 

P sovrumsmitt   24,2 39,7 1,1 2,7 

Intill P säng   40,0 47,2 1,3 2,1 

P sovrumsvägg    71,1 40,2 2,6 0,6 

Vägg sovrum 2   84,3 50,5 4,1 0,4 

Intill golvlist sovrum 2   63,7 62,5 4,1 3,2 

Sov 2 på golv   63,3 59,0 4,1 3,2 

Tvättrumsmitt   39,3 36,9 4,0 3,1 

Tvättrumstak m mögel   43,1 48,9 4,0 3,1 

Tvättrumstak u mögel   39,4 40,0 4,0 3,1 

Mätning spo-

rer/kvalster 

Sporhaltskillnaden ute-inne var något hög innan åtgärd men visade efter åtgärd på 

normala låga värden. Kvalsterhalterna var icke detekterbara. 

Slutomdöme bostaden:  Källarplanets åtgärder gav en betydande förbättring av RF i konstruktionen. Bytet av 

tumlare gav sänkt FT i en del rum trots att luftomsättningen uppmättes lägre vid andra mättillfället. Familjen 

är högproducenter av fukt, och en sämre allmänventilation vid mättillfälle I är oroväckande vilket familjen 

bör åtgärda.  Efter mättillfälle II installerade familjen en kakelugn i köket, vilket kan förbättra ventilationen. 

 

 

 

PATIENT L 
Patienten har haft symtom i ett år. Pricktesten visade att (D.pter.=3, D.far.=2, 

Pollen=4, Pälsdjur=2) 

 Före Efter 

Inhalationssteroider  g/dygn 0 0 

Beta – 2-  stim   vid behov vid behov 

Spec IgE D pter  SU/ml 26 22 

Spec IgE D.far  SU/ml 19 17 

Allergisvar D. pter.  Magic lite-klass 3 3 

Allergisvar D.far.  Magic lite-klass 2 2 

Totalhalt IgE  SU/ml 120 118 

ECP  g/l 2 2 

Precipiterande antikroppar  skala 1-3 0 0 

Symtomscore näsa/ögon  skala 1-3 0,1 0 

Symtomscore astma skala 1-3 0 0 

VC  l 5,25 5,05 

FVC  l 5,25 5,3 

FEV1  l 4,15 4,25 

PEF medel  lit/min 505 501 

PEF var  % 9,9 4 
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BOSTAD M Byggår 1949 med större ombyggnad 1980, inflyttningsår 1996, bostadsyta 84 

m², ett boendeplan med suterrängplan, villakvarter, murar/betongplatta på 

mark, murverk/träregelverk, tak sadeltak, självdrag, vattenradiatorer, familj 

med 2 personer 

Uppgifter från de boende Känner mögellukt i källaren. Putssläppor mm gjorde att de börjat sanera källa-

ren på material utom i det största rummet. Patienten blir klart sämre av att 

vistas i källaren. Avfuktare finns i källaren. 

Resultat från skadeutred-

ning och långtidsmätningar 

före  

Tydlig mögellukt i huset speciellt i källarplanet, putssläppor. Putssläpp i mot-

fyllda väggar, mögliga träregelverk i källarvägg, syll i innervägg i källaren och 

golv. 

Skadeorsak Markfukt skadar, puts, uppreglade väggar och golv 

Genomförda åtgärder Ny dränering, utvändigt isolering av muren. Angripna golv och träregelväggar 

i källarens ersattes med stålreglar och gips. Skadad puts lagades och golvet sli-

pades. 

Tekniska resultat V [oms/h] RH [%] FT [g/m3]  

 Före Efter Före Efter Före Efter 

Hela bostaden 0,37 0,25     

Källarmitt   48,3 47,8 2,0 3,9 

Intill patientsäng   33,9 55,8 1,5 5,3 

P sovrumsmitt   35,4 47,2 -1,4 4,2 

Källaren   55,5 54,8 2,8 3,9 

Syrumsvägg   100 57,2 11,4 3,3 

Matkällarvägg   100 56,7 4,2 3,4 

Mätning av sporer/kvalster Spormätningarna visar på något avvikande halter i inomhusluften både före 

och efter åtgärd. Kvalsterhalterna var icke detekterbara. 

Slutomdöme bostaden Angripna väggar och golv mot källarens yttre delar byttes och det material som 

därefter monterades ligger nu i varm miljö eftersom muren isolerades utvän-

digt.  

 

 

 

 

PATIENT M  Patienten har haft symtom i 20 år. Pricktesten visar att (D.pter.=5, D.far.=3, 

Pollen=2, Pälsdjur=4) 

 Före Efter 

Inhalationssteroider  g/dygn 0 0 

Beta – 2-  stim   vid behov 0 

Spec IgE D pter  SU/ml 29 22 

Spec IgE D.far  SU/ml 12 11 

Allergisvar D. pter.  Magic lite-klass 3 3 

Allergisvar D.far.  Magic lite-klass 2 2 

Totalhalt IgE  SU/ml 177 130 

ECP  g/l 5 5 

Precipiterande antikroppar  skala 1-3 0 0 

Symtomscore näsa/ögon  skala 1-3 0,64 0,5 

Symtomscore astma skala 1-3 0,29 0 

VC  l 3,75 3,75 

FVC  l 3,8 3,85 

FEV1  l 3,4 3,35 

PEF medel  lit/min 473 467 

PEF var  % 12,7 8,6 
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BOSTAD N Byggår 1978, inflyttningsår 1987, bostadsyta 103 m², ett övre boendeplan och 

suterräng i entréplanet, villaområde, murverk/betongplatta på mark, mur-

verk/träregelverk, tak sadeltak, frånluftsventilation, elradiatorer, familj med 3 

personer.  

Uppgifter från de boende Har haft läckage vid entrédörr och lokalt i ett sovrum. I övrigt inga synliga 

skador förutom synligt mögel i duschrummet. Kondens på alla fönster vid 

kyligare väderlek. Endast hustrun (men ej patienten) tycker det luktar mögel i 

hus och kläder. Bostaden användes som familjedaghem. 

Resultat från skadeutred-

ning och långtidsmätningar 

före  

Kraftig mögellukt i hela huset. Fuktfläckar på sovrum i övervåning var torra. 

Fuktfläckar på väggar, bakom sängar golv & motfyllda väggar i sovrummet 

nedervåning.  

Skadeorsak Markfukt skadar uppreglade och flytande golv i sovrum och hall samt motfylld 

träregelvägg  

Genomförda åtgärder Golven i sovrum och hall ersattes med ventilerade golv. Skadade väggar fick 

stålreglar. Tilluftsventiler över fönster och injustering av ventilationssystemet 

Tekniska resultat V [oms/h] RH [%] FT [g/m3]  

 Före Efter Före Efter Före Efter 

Hela bostaden 0,19 0,28     

Förråd   55,4 44,5 4,7 3,0 

Hall   55,5 42,1 4,9 2,4 

Sovrumsmitt   48,8 42,2 2,6 2,6 

Sovrumsvägg   60,2 51,1 -0,3 2,9 

Sovrums golv   100 56,8 5,1 2,4 

Mätning av sporer/kvalster  

Slutomdöme bostaden Efter det att de skadade golven och väggarna åtgärdats sjönk RF i dessa och 

lukten minskade radikalt i bostaden. Trots fler tilluftsventiler och injustering 

av ventilationen ökade denna dock inte till önskvärd nivå. FT minskade men 

bör sjunka ytterligare genom förstärkning av frånluften.  

  

 

 

  

PATIENT N  Patienten har haft symtom i 2 år  och pricktesten visar att (D.pter.=2, 

D.far.=1, Pol=4, Pälsdjur=4 

  Före Efter 

Inhalationssteroider  g/dygn 0 0 

Beta – 2-  stim   0 0 

Spec IgE D pter  SU/ml 2,4 2 

Spec IgE D.far  SU/ml 4,3 2 

Allergisvar D. pter.  Magic lite-klass 1 1 

Allergisvar D.far.  Magic lite-klass 2 1 

Totalhalt IgE  SU/ml 120 77 

ECP  g/l 4 4 

Precipiterande antikroppar  skala 1-3 0 0 

Symtomscore näsa/ögon  skala 1-3 0,14 0,29 

Symtomscore astma skala 1-3 1,29 0,43 

VC  l 4,3 4,35 

FVC  l 4,4 4,25 

FEV1  l 3,5 3,5 

PEF medel  lit/min 481 493 

PEF var  % 25 16,2 
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9 Terminologi och förkortningar 
 

absolut ånghalt vattenångans densitet i fuktig luft, kg/m3  

allergenhalt halten av ett allergiframkallande ämne, tex antal ng 

kvalster per gram damm, ng/g. 

allergisvar som Magic 

lite-klass 

Resultat av allergisvar uttryckt som Magic lite-klass 

(ungefärligen RAST-klass) för husdammkvalster Der-

matophagoides pteronyssinus och farinae 

anamnes symtom och sjukhistoria 

Antal år här Antalet år patienten haft allergisymtom 

Beta-2-stim Inhalerade Beta-2-stim dvs användning av astma-

sprayer, rb = regelbundet, vb = vid behov 

blindbotten materialet som bär isoleringen i ett bjälklag, oftast 

bottenbjälklag mot krypgrund, av tex glespanel, 

skivmaterial eller någon ”papp”. Äv kallat trossbotten 

D.far. Dermatophagoides farinae, husdammskvalster 

D.pter. Dermatophagoides pterinyssinus, husdammskvalster 

ECP Eosinofilt Cation Protein, g/l. Ett mått på graden av 

pågående allergisk inflammation. Normalvärde kan 

antas vara < 16 g/l.  

epidemiologisk studiet av frekvensen och utbredningen av hälsa och 

sjukdom i populationer samt orsakerna till dessa 

FEV1 Forcerad ensekundsvolym,  mäts i liter. Lungfunk-

tionsmätning 

FEV1 Forcerad ensekundsvolym FEV1 mätt i liter 

flytande golv golv där golvbeläggningen är skilt från den bärande 

konstruktionen, oftast bestående av en bärande betong-

konstruktion, styv cellplastisolering, eventuell fukt-

spärr, golvskiva och överst golvbeläggning. 

FT fukttillskott, kg/m3. Skillnaden mellan inneluftens och 

uteluftens absolut ånghalt. Genomsnittsvärde över 

3·10
-3

 kg/m3 kan tyda på otillräcklig ventilation 

och/eller hög fuktproduktion. 

FVC Forcerad vitalkapacietet, mäts i liter. Lungfunktions-

mätning 

HDM husdammskvalster se D. far och D. pter 

IgE antikroppar för ett ämne, tex kvalster, SU/ml. Typ I-

allergi orsakas av IgE-antikroppar. Symtom leder till 

astma, eksem eller hösnuva. 

Inhalationssteroider medicin för patienter med astma, doseras i g/dygn,  

kalltak kännetecknas av lågt värmeflöde genom det 

välisolerade vindsbjälklaget och boendedelen, vilket 

ger ett uteliknande klimat på vinden 
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kapillärbrytande skikt ett skikt av material med kapillärbrytande egenskaper 

(tvättade grovkorniga stenmaterial, isoleringsmaterial 

tex markskivor, tätskikt) som hindrar att vatten sugs 

upp kapillärt och når grundkonstruktionen. Detta 

hindrar dock inte fortsatt vattentransport i ångfas 

(diffusion).  

kapillär mättnadsgrad andelen vatten i ett material i förhållande till den 

maximala mängd vatten provet kan suga upp kapillärt 

KC-bruk Kalkcement-bruk, vanligt förekommande 

kondensation luftens daggpunktstemperatur understigs / 

mättnadsånghalten överstigs vilket leder till att 

vattenångan övergår i flytande form 

kvalsterinfesterad angrepp av kvalster 

källstyrkor den halt av emitterande ett t ex kemiskt ämne eller gas 

som ett visst material avger. Källstyrkan varierar med 

materialet, åldern, och omgivande klimat. Exempel är 

radon från lättbetong och flyktiga kemiska ämnen från 

byggnadsmaterial 

lufttäthet ett lufttätt utförande av en byggnads klimatskärm mins-

kar okontrollerade flöden av varm och fuktig luft och 

måste således utföras i kombination med ett funktions-

dugligt ventilationssystem. Enligt Boverkets byggregler 

ska en byggnadens klimatskärm vara så tät att det ge-

nomsnittliga luftläckaget vid +/- 50 Pa tryckskillnad 

högst uppgår till 0,8 l/s m² för bostäder  

1,6 l/s m² för andra utrymmen. 

mikroklimat lokalt klimat ofta avvikande från rumsmitt pga 

köldbryggor, avskärmad luftcirkulation eller lokal 

uppfuktning, vilket leder till fuktigare och svalare miljö 

mättnadsånghalt maximalt möjlig ånghalt, kg/m3, i en luftmängd vid en 

given temperatur.  

P här förkortning för patient 

parallelltak ett trätak där ytterytan och innerytan är parallella. De 

bärande balkarna ligger i takfallets riktning. 

PEF medel Medelvärde av Peak Expiratory Flow, liter/min. Ett 

medelvärde av ett antal mätningar av lungfunktionen, 

dvs på maximal hastighet av utandningsluftens flöde.  

PEF var Variationskoefficient för lungfunktionen,  

(högsta PEF-lägsta PEF/medel PEF), % 

Precipiterande anti-

kroppar 

Uppmätt reaktion mot diverse mögel där 3= 

stark/kraftigt immunprecipitat, 2 måttligt immunpreci-

pitat och 1 är svagt immunprecipitat  

precipiterande anti-

kroppar 

Precipiterande antikroppar mot diverse mögel där 3= 

stark/kraftigt immunprecipitat, 2 måttligt immunpreci-

pitat och 1 är svagt immunprecipitat  

R här förkortning av rum 
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resistiv mätning mätning ledningsförmåga (resistans), här trämaterials 

förmåga att leda fukt (resistansen varierar med 

fuktinnehållet i materialet). Fuktkvot mäts på detta sätt. 

RH Relativ Fuktighet, %. Kvoten mellan luften aktuella 

fuktinnehåll och mättnadsvärdet (daggpunkten) vid 

aktuell temperatur 

råspont Spontat virke med en råsågad och en hyvlad sidas, ofta 

använd som underlagstak 

Spec IgE här avses specifik test av antikroppar IgE, för Derma-

tophagoides pteronyssinus och farinae, SU/ml, med 

metodiken Magic lite, ALK Abello  

SPT Resultat av hudtest SPT=Skin Prick Test. Visar antal + 

enligt Nordisk Standard Kommitté av positiva hudre-

aktioner för de båda kvalstertyperna Dermatophagoides 

pteronyssinus och Dermatophagoides farinae samt pol-

len och pälsdjur.  

Symtomscore En bedömningsskala för symtom: Medelscore bedöms 

för morgon och kväll av besvär /dygn under 2 veckor 

enligt skalan -/0=inga, 1=lätta, 2=måttl, 3=svåra be-

svär. Kan gälla symtom av astma, näs/ögon 

termotoleranta temperaturtåliga 

totalhalt IgE Totalhalten av IgE, immunglobulin E [kU/l] Magic lite 

ALK Abello 

TVOC Total Volatile Organic Compound, totalhalt flyktiga 

organiska ämnen, mg/m3, avgivet från 

byggnadsmaterial och kemikalier i tex innemiljö 

TXIB emissioner från plastmattor 

underlagstak utgör underlag för yttertaket under tex takpannor, och 

monteras direkt på takstolarna. Kan tex utgöras av 

råspånt eller skivmaterial  

uppreglat golv golvkonstruktion där det på bottenbjälklaget monterats 

ett regelverk i trä med mellanliggande isolering av 

mineralull och ovan detta golvskivor och golvmatta. I 

bästa fall förekommer en fuktspärr mellan 

regelkonstruktionen och betongytan,  i värsta fall är 

utförandet utan och med ingjutna spikreglar 

V här förkortning av ventilation, kan i andra samman-

hang stå för volym 

VC Vitalkapacitet, VC mätt i liter, lungfunktionsmätning 

av totala lungkapaciteten 
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