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Uppdrag/bakgrund 

RISE har av Haparanda Kommun fått i uppdrag att utföra en fuktteknisk utredning av 

konstruktioner i kommunens badhus. Utredningen omfattar samtliga konstruktioner och 

bassänger och syftet har varit att skapa ett beslutsunderlag för kommunen avseende simhallens 

framtid, dvs behov av renoveringar. Bassängerna har tidigare undersökts avseende 

betongkvalitet och beständighet. 

Utredningen har utförts av Mikael Sellén och Mats Tornevall, båda från RISE, under perioden 

2019-08-20 till 2019-08-22. 

Byggnaden 

Byggnaden är uppförd i mitten av 1960-talet och renoverad vid senare tillfällen. Det finns en 

25-meters bassäng och en mindre bassäng. Byggnaden är grundlagd med platta på mark och 

den stora bassängens botten är delvis besiktningsbar från undersidan, delvis grundlagd direkt 

på mark. Den lilla bassängen är besiktningsbar i sin helhet från undersidan. Samtliga 

bassängväggar är besiktningsbara från källaren. 

Bassängbottnarna och väggarna är belagda med klinkerplattor med fästmassa/bruk på, enligt 

uppgift, vattentät betong. Vattentät i den meningen att betongen inte släpper igenom fritt 

vatten. Däremot är betongen inte helt diffusionstät utan fuktrörelser via diffusion kan 

förekomma. Något tätskikt finns således inte. 

Ytterväggarna består av murverk med fasadtegel som fasad (ursprunglig konstruktion). 

Invändigt finns en träregelvägg med mellanliggande isolering och glest monterade brädor. 

Tidigare glasbetong (ursprunglig konstruktion) har ersatts med uppreglade väggar med 

akustikskiva, gips och plastfolie invändigt och med yttre gips samt plåt som fasadmaterial. 

Taket består utifrån sett av ytpapp, råspont, luftspalt, lösull som utgör tilläggsisolering, ca 200 

mm mineralull, reglar, pappbeklädd aluminiumfolie (fuktspärr), träullsundertak, ca 40 mm 

reglar med mellanliggande cellplast, plastfolie samt glest monterade brädor som undertak. 

Skikten från träullsplattan och inåt är inte ursprungliga. 

Mätningar 

Fuktindikator har använts på golv och väggar. Med detta instrument fås inget mätvärde på 

relativ fuktighet eller fuktkvot men fördelen är att man utan yttre ingrepp kan få en uppfattning 

om fuktfördelningen på stora ytor. Resultaten anges som ”ingen fuktindikation” vilket innebär 

att vi inte misstänker något tillskott av fukt och ”fuktindikation” vilket innebär att vi 

misstänker tillskott av fukt mot vad som normalt kan förväntas. 
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Eftersom det är förväntat fuktigt under alla klinkerytor i bassäng (vattenbelastning och 

fuktbelastning från städning med vatten) och omgivande golvytor har fuktindikatorn där enbart 

använts för att söka efter ytor där klinkerplattorna förlorat vidhäftningen till underlaget. 

Indikatorn skapar i de fallen ett karakteristiskt ihåligt ljud. Däremot så har fuktindikatorn 

kunnat användas med sitt ursprungliga syfte på undersidan av bassängbottnarna och utsidan 

(ytor mot källaren) av bassängväggarna. 

Temperatur och relativ fuktighet har mätts med elektriska instrument i vägg mellan badrum 

och schakt. Fuktkvot har mätts med instrument som mäter resistansen mellan 2 stift. 

Instrumentet har dels använts på rena trämaterial vilket anges som fuktkvot, dels i gips och 

puts som indikerande mätning vilket inte skall tolkas som en uppmätt fuktkvot utan endast har 

utfört för spårning av fuktutbredning. 

Prov för mikrobiologisk analys har tagits från material i ytterväggar och tak. 

Mätresultaten redovisas på mätprotokoll i bilaga 1 medan mätpunktsplacering framgår av 

planskiss i bilaga 2, de mikrobiologiska analyserna i bilaga 3 och fotografier i bilaga 4. 

Kommentarer 

Nedan redovisas respektive konstruktionsdel för sig. I enlighet med uppdragsgivarens 

önskemål har risker för byggnadens beständighet och negativ påverkan på innemiljön bedömts 

och åtgärdsförslag för bassänger, ytterväggar och takkonstruktion har redovisats. 

25-metersbassängen, bassängbotten och bassängväggar 

Generellt (med några få undantag) förekommer missfärgningar, färgsläpp och fuktindikation i 

anslutning till genomföringar för rör, avlopp, fönster och belysningar (se foto nr 1 och 2 i 

bilaga 4). Lokalt förekommer också missfärgningar, färgsläpp, rostsprängning av armering och 

fuktindikation i anslutning till sprickor i betongen. Detta är dock lokalt och begränsat och 

bedömning av risker bör finnas i rapporten från undersökningen av betongkonstruktionerna. 

Fuktindikation (kontrollerat från källarplanet) förekommer generellt i anslutning mellan 

bassängbotten och bassängväggarna utan att några tecken på fuktskador i form av 

missfärgningar kan iakttas. Mätning av relativ fuktighet och temperatur utfördes i dessa 

anslutningar med fuktindikation där mätpunkterna 1 och 2 är placerade vid fuktindikation och 

mätpunkterna 12 och 13 utgör referens för ytor utan fuktindikation. 

Vid fuktindikationerna (vid anslutningen mellan bassänggolv och bassängvägg) mättes 95 % 

relativ fuktighet på ett djup av 30 mm medan relativa fuktigheten mättes till ca 50 % där det 

inte förekom någon fuktindikation.  

En mätpunkt (mätpunkt 3) placerades där det förekom tydliga fuktskador och korrosion. Även 

där mätts relativa fuktigheten till 95 % vilket visar på tydlig fuktinträngning i betongen. 

Mätningen visar dels att det förekommer fuktinträngning i anslutningen mellan bassängbotten 

och bassängväggarna och vid anslutningar och sprickor, dels att både bassängbotten och 

bassängväggarna, ur fuktsynpunkt, generellt sett fungerar bra där det inte finns några 

genomföringar eller anslutningar. Fuktinträngningen vid anslutningen mellan bassängbotten 

och bassängväggar har inte orsakat någon synlig korrosion utan synlig korrosion förekommer 

enbart där det finns sprickor där bassängvatten kan läcka igenom. 

Rostsprängning förekommer även i nedre delen av en pelare (se foto nr 4 i bilaga 4). 

Rostsprängningen här bedöms inte bero på fukttillförsel från bassängen utan sannolikt 

fukttillförsel från marken eller stående vatten på källargolvet. 

Invändigt förekommer vidhäftningssläpp (bom) mellan klinkerplattor och fästmassa/bruk eller 

mellan fästmassa/bruk och betong på några lokala områden vilket framgår av planritning i 
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bilaga 2. Vidhäftningsläppen har inte orsakat några synliga skador och utgör idag ingen risk 

för skador på personer som vistas i lokalerna. 

Bedömning. Ur fuktsynpunkt förekommer brister vid genomföringar och sprickor som orsakat 

viss rostsprängning vilket, i nuläget, enbart bedöms utgöra visuellt synliga skador vilket ur 

estetisk synpunkt är en brist. Avseende betongens beständighet hänvisas dock till utredningen 

av betongkonstruktionerna. Den fuktinträngning i betongen som sker vid anslutningen mellan 

vägg och golv utgör i nuläget ingen risk. Det är dock en ökad fuktbelastning på 

konstruktionsdelen vilket på sikt kan innebära att rostskador och rostsprängning på armering 

kan uppstå. 

”Lilla” bassängen, bassängbotten och bassängväggar 

Generellt (med några få undantag) förekommer missfärgningar, färgsläpp och fuktindikation 

även här i anslutning till genomföringar för rör och avlopp. I något större omfattning 

förekommer också missfärgningar, färgsläpp, rostsprängning av armering och fuktindikation i 

anslutning till sprickor i betongen (se foto nr 5 i bilaga 4). Bedömning av risker bör finnas i 

rapporten från undersökningen av betongkonstruktionerna. 

Fuktindikation förekommer generellt i anslutning mellan bassängbotten och bassängväggarna 

utan att några tecken på fuktskador i form av missfärgningar kan iakttas.  

Omfattande missfärgningar och kalk/saltutfällningar förekommer i fogar i bassängväggarnas 

utsida (se foto nr 6 i bilaga 4). Invändigt i bassängen är fogarna på bassängväggarna tydligt 

eroderade och försvagade (se foto nr 7 i bilaga 4). 

Klinkergolvet har enligt uppgift lagts om. Här förekommer dock omfattande sprickbildningar i 

klinkerplattorna (se foto nr 8 i bilaga 4). Förekomst av vidhäftningssläpp (bom) kontrollerades. 

Bom förekom generellt i kombination med sprickbildning i plattorna. Således fanns det ett 

tydligt samband med vidhäftningssläpp och sprickbildning. En klinkerplatta med 

vidhäftningssläpp lossades från underlaget för kontroll av de undre skikten. Vid 

sprickbildningen förekom saltutfällningar mellan plattan och fästmassan (se foto nr 9 i bilaga 

4). Det var dock inte i detta skiktet som det var vidhäftningssläpp utan mellan betong och 

fästmassa (se foto nr 10 i bilaga 4). Vid omläggningen av bassänggolvet har således inte 

vidhäftning mellan skikten erhållits. 

Bedömning. Omfattande brister förekommer i ytskikten. Brister förekommer på utsidan av 

bassängen och på insidan både i golv och väggar. Förekomsten av salt/kalkutfällningar kan ses 

som en estetiskt brist men tyder också på en urlakning av fogar och bakomliggande 

fästmassa/bruk. Eroderingen av fogarna påskyndar också risken med att klinkerplattorna 

lossnar. 

Sprickbildningen i klinkerplattorna på bassängbotten är omfattande och beror på 

vidhäftningssläpp mellan fästmassa och betong. Vår bedömning är att detta kommer att öka i 

omfattning så att sprickbildningen inom relativt kort tid kan förekomma generellt. Eftersom 

det är relativt skarpa kanter vid sprickbildningen bedöms det vara risk för skador på de 

badande. 

Golvytor i anslutning till båda bassängerna 

Ersättning av lossade klinkerplattor har utförts på flera platser och främst då i anslutning till 

golvbrunnsgaller (se foto nr 11 i bilaga 4). Klinkerfogar är allmänt slitna och eroderade (se 

foto nr 12 i bilaga 4) vilket bidrar till längre våttider och högre fuktbelastning på fogarna och 

fästmassan/bruket. 

Lokala brister i form av sprickor mm förekommer också, se exempel på foto nr 13 i bilaga 4. 

Vid ventilationsgaller i gradängerna som utgör sittplatser sker en omfattande urlakning av 
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salt/kalk sannolikt orsakat av städning med spolslang och/eller kondensbildning i 

ventilationskanaler (se foto nr 14). 

Bedömning. Behov finns av renovering av fogar samt lagning av sprickor och utbyte av 

lossande klinkerplattor. Här finns också brister i tätningar mellan t ex brunnar och betong som 

orsakar färgsläpp och missfärgningar på undersidan av betongen. 

Ytterväggar 

Allmänt. I badhus och liknande anläggningar med ett stort tillskott av fukt till inneluften 

utsätts konstruktioner för fuktbelastning utöver det vanliga. Vid uppförande av badhuset i 

mitten av 1960-talet var vattentemperaturen i allmänhet omkring 20 °C och i dag är den 

närmare 27 till 28 °C vilket ökat fuktbelastningen betydligt, då ångtrycket i luften inomhus 

ökar med ökande vattentemperatur. Således utsätts nutidens konstruktioner för en betydligt 

större fuktbelastning än vid uppförandet av byggnaden. 

Det innebär att även små brister, som t ex mindre hål i den inre luft- och diffusionsspärren i en 

normal uppreglad träregelväggskonstruktion kan orsaka relativt stora fuktskador inne i 

väggarna. Väggar med ett inre luft- och diffusionstätande skikt är således mer fuktkänsligt än 

homogena tunga, murade eller gjutna konstruktioner på grund av svårigheten att uppnå god 

lufttäthet och att materialet är fuktkänsligt. 

Om det finns en fungerande plastfolie i väggen förhindras vanligen fukttransport via diffusion. 

Det huvudsakliga fukttransporten sker då via konvektion (luftrörelser) om det finns brister i 

lufttätheten och om det råder ett invändigt övertryck i förhållande till ute. Den rådande 

ytterväggskonstruktionen bestående av träreglar är erfarenhetsmässigt mycket svår att bygga 

lufttätt. Konstruktionen byggdes enligt uppgift också om under 1980-talet då kunskapen om 

vikten av att bygga lufttätt inte var allmänt känd. 

Invändigt övertryck i taknivå i förhållande till ute bedöms också råda, dels baserat på 

fuktskadornas utbredning, dels baserat på att takets luftspalt förefaller vara ventilerad med 

frånluft vilket ökar fukttransporten, framförallt då genom takkonstruktionen. 

Ytterväggarna delas här in i 2 kategorier enligt följande: 

Murade väggar med slammat tegel/tegel som fasadskikt. Väl fungerande ur fuktsynpunkt 

då murverket är relativt lufttätt och beständigt ur fuktsynpunkt. Utvändigt förekommer brister i 

slamning och murverk vars orsak inte kan härledas till fukt från innemiljön och redovisas 

under rubriken fasader. 

Träpanel på insidan av väggarna i anslutning till gradänger och golv utsätts för 

vattenbegjutning vid städning. Missfärgningar förekommer på spikläkt och träpanel (sidor mot 

varandra). Risk finns således för att även denna panel och innanförliggande reglar har 

mikrobiell påväxt. Se foto nr 15 i bilaga 4. 

Träregelkonstruktion med plåt som fasadskikt. Ytterväggstypen öppnades på 3 platser. Vid 

mätpunkt 7 (fasad mot söder) noterades tydliga rinnmärken och missfärgningar på utvändiga 

reglar mot plastfolien (se foto nr 16 i bilaga 4). Rinnmärkena bedöms orsakas av att fukt 

kondenserar inne i väggen under den kalla årstiden i tillräcklig mängd för att missfärga 

träregelstommen. 

Även insida gipsskiva på utsidan av väggen (innanför plåtfasaden) är tydligt missfärgad. Prov 

för mikrobiologisk analys visar att missfärgningarna består av riklig mikrobiell påväxt. Vår 

bedömning är att gipsskivan på utsidan av väggen är en ”vanlig” gipsskiva avsedd för montage 

i torr miljö, inte en utegips avsedd för t ex montage på utsidan av en isolerad vägg. Detta kan 

förklara den omfattande påväxten även om en utegips sannolikt också hade haft påväxt på 

grund av den stora fuktbelastning som ytterväggar med brister utsätts för i badhusmiljöer. 
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Liknande fuktskador noterades även vid mätpunkt 10 med fuktskador på reglar och den 

utvändiga gipsskivan. Här förekommer också inläckage utifrån via anslutningen mellan murad 

fasad och plåtfasaden vilket ytterligare förvärrat fuktskadorna i väggen, se foto nr 17 i bilaga 4. 

I mätpunkt 14 återfinns samma typ av fuktskador som i de båda andra mätpunkterna men med 

ytterligare större utbredning. Fuktbelastningen har här tidvis varit så stor att den invändiga 

gipspappen har lossnat från stommen av gips (se foto nr 18 i bilaga 4). Detta sker enligt vår 

erfarenhet enbart om skivan utsätts för fritt vatten under en tid. 

Bedömning. Ytterväggar bestående av murverk med utvändigt slammat tegel och invändig 

träpanel bedöms fungera bra ur fuktsynpunkt med undantag av invändiga fuktskador orsakade 

av städning med hjälp av vattenslang. 

Ytterväggar bestående av träregelkonstruktion med utvändig plåtfasad bedöms ha brister i det 

invändiga fuktskyddet (plastfolien) som har orsakat generella fuktskador i denna typen av 

yttervägg. Omfattningen beror delvis på val av fel vindskyddsskiva. 

Rötskador har inte noterats på någon plats i ytterväggskonstruktionen. 

Takkonstruktion 

Allmänt. Se text under rubriken ”Ytterväggar” allmänt med följande tillägg. 

Om det finns en fungerande plastfolie i tak förhindras vanligen fukttransport via diffusion. Det 

huvudsakliga fukttransporten sker då via konvektion (luftrörelser) om det finns brister i 

lufttätheten och om det råder ett invändigt övertryck i förhållande till ute. I den ursprungliga 

takkonstruktionen bestod luft- och diffusionsspärren av pappklädd aluminiumfolie vilken är 

mycket svårmonterad och skör. Konstruktionen byggdes enligt uppgift också om under 1980-

talet sannolikt beroende på att taket utsattes för extrem fuktbelastning. 

Invändigt övertryck i taknivå i förhållande till ute bedöms också råda, dels baserat på 

fuktskadornas utbredning, dels baserat på att takets luftspalt förefaller vara ventilerad med 

frånluft vilket ökar fukttransporten. 

Taket över  25-metersbassängen är tilläggsisolerat med lösullsisolering medan taket över 

”lilla” bassängen inte är det. 

Taket över 25-metersbassängen kontrollerades dels genom friläggning inifrån på 2 platser 

(mätpunkt 6 och 15, se mätpunktsplacering i bilaga 2), dels genom att övre delen av 

konstruktionen kontrollerades via de 12 takluckor som finns på yttertaket. 

Taket över ”lilla” bassängen kontrollerades genom att en ny utvändig taklucka togs upp. 

Ungefärlig placering enligt planskiss i bilaga 2. 

Innertaksytan är bemängd med fuktmarkeringar vilket visar på relativt omfattande inläckage 

genom åren. Orsaken till inläckagen är inte utredd men yttertakspappen har lagts om och 

läckagen kan härröra från tiden innan omläggningen men fuktmarkeringarna kan också bero på 

att vatten kondenserar i takkonstruktionen och droppar tillbaks som fritt vatten. 

Friläggning inifrån stora bassängen. Konstruktionen består utifrån sett av ytpapp, råspont, 

luftspalt, lösull som utgör tilläggsisolering, ca 200 mm mineralull, reglar, pappbeklädd 

aluminiumfolie (fuktspärr), träullsundertak, ca 40 mm reglar med mellanliggande cellplast, 

plastfolie samt glest monterade brädor som undertak. Skikten från träullsplattan och inåt är inte 

ursprungliga. 

Allt material i takkonstruktionen i båda mätpunkterna är generellt missfärgat av vad vi 

bedömer vara mikrobiell påväxt (se foto nr 19). Prov från material för mikrobiologisk analys 

togs från pappklädd aluminiumfolie och bräda ovanför träullsskiva i mätpunkt 6 och från kloss 
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mot betongbalk, underkant sekundärbalk och spikregel till glest monterad panel i mätpunkt 15. 

Samtliga material noterades efter mikroskopering ha riklig mikrobiell påväxt vilket bekräftar 

våra iakttagelser om generella missfärgningar.  

Förekomsten av klamydosporer tyder på att det växer/har växt mögelarter som kräver en hög 

fuktighet för att kunna växa (>95% RF). Genom att hyfväggen ombildas till klamydosporer 

kan bedömningen av förekomsten av hyfer påverkas.  

Fuktkvoten var vid mättillfället ca 0,12 till 0,14 kg/kg vilket är lågt men ändå förväntat 

eftersom mätningen utförts sommartid och då bassängerna var tömda. 

Kontroll via takluckor stora och lilla bassängen. Även här noterades i stort sett enbart låga 

fuktkvoter (0,12 till 0,14 kg/kg) men en viss förhöjning på enstaka platser (ca 0,20 kg/kg). 

Missfärgningar, som bedöms vara mikrobiell påväxt förekom även här generellt (se foto nr 20) 

med undantag av sekundärreglar vid luckorna 6 och 7. Där förefaller material vara utbytt på 

senare tid. 

Rötskador har inte noterats på någon plats i takkonstruktionen. 

Bedömning. Allt material i takkonstruktionen är bemängt med mikrobiell påväxt. Påväxt 

förekommer även på de inre delarna av konstruktionen som t ex spikläkten för den inre glest 

monterade panelen. Påväxten bedöms ha stor påverkan på innemiljön. 

Fasader 

Fasaderna består av slammad mursten av kalksandsten, rött tegel och plåt. 

Det röda teglet förefaller vara murat vid olika tillfällen. Väggpelarna har omfattande 

frysskador medan övrigt tegel är intakt (se foto nr 21). Viss rostsprängning och brister i 

fogarna förekommer också. 

Frysskador förekommer också på många platser på de slammade fasaderna (se foto nr 22). 

Brottet sker i stenen så det är inte slamningen som släpper från kalksandstenen. Möjligen kan 

slamningen och målningen bidra till längre våttider som orsakar frysskadorna. Det finns också 

tecken på att brister i fönsterbleck, plåtanslutningar till tegelpelare och kröntäckningar bidrar 

till frysskadorna. Det är betydligt större skador under skarvar mellan plåtarna än i övrigt (se 

foto nr 23). 

Sättningsskador förekommer på flera platser på fasaderna (se foto nr 24). Vissa skador är 

lagade och någon ny sättning kunde inte iakttas varför det kan vara möjligt att sättningarna har 

upphört. Detta bör dock kontrolleras under en längre tid innan åtgärder vidtas. 

Bedömning. Frostskadorna på tegelpelarna är så omfattande att de måste bytas ut mot nytt 

tegel eller om ett alternativ är att klä in pelarna. Övrigt rött tegel är i gott skick och åtgärder 

där är viss omfogning och borttagning av rostande armeringsjärn. 
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Fönsterpartier 

Fönsterpartierna mot söder är tillverkade och monterade 1983. Partierna är i gott skick men det 

brister i plåtanslutningar mellan fönsterbleck och parti (se foto nr 25) samt mellan partierna. 

Bedömning. Tätningar bör kompletteras. 

Åtgärdsförslag 

Uppdragsgivaren Haparanda Kommun har bett oss lämna åtgärdsförslag avseende 

fuktrelaterade brister i konstruktionerna och då framförallt bassänger, tak och väggar mot det 

fria. Åtgärdsförslaget ombeds omfatta följande 3 nivåer: 

1. Akuta åtgärder 

2. Åtgärdsförslag, återstående livslängd <20 år 

3. Åtgärdsförslag, återstående livslängd >20 år 

Tak och ytterväggskonstruktioner 

Denna typen av fuktutredningar i badhusmiljöer har 2 huvudsyften. Det ena är att utreda risken 

för skador som kan leda till att fuktkänsliga konstruktioner kollapsar eller på annat sätt förlorar 

sin bärighet på grund av röta samt vad som orsakar skadorna (avser inte betongkonstruktioner). 

Den andra är att utreda risk för påverkan på innemiljön genom att fukt i onormala mängder 

orsakar nedbrytning av material, t ex nedbrytning av lim och/eller golvmattor vilket kan ge 

kemiska emissioner alternativt risk för mikrobiell påväxt på invändiga ytor eller i 

konstruktioner vilket också kan ha stor påverkan på innemiljön. 

I detta fallet har fukt inte orsakat någon hållfasthetsnedsättning i träkonstruktionerna. Normalt, 

i en simhall, är fuktpåverkan störst i takkonstruktionen på grund av att fukt transporteras via 

luftläckage till de yttre, under vinterhalvåret, kallare delarna av konstruktionen där fukten 

kondenserar till vatten som i sin tur kan orsaka röta. Här finns dock ett stort antal 

inspektionsluckor i yttertaket som gör det möjligt att kontrollera yttre delarna av taket och det 

har inte på någon plats kunnat iakttas någon röta. Så om klimat- eller tryckförhållandena i 

simhallen inte ändras finns det heller inte fortsättningsvis någon risk för röta i konstruktionen. 

Det behöver således inte utföras några akuta åtgärder för att säkerställa konstruktionerna ur 

fuktsynpunkt. Vi har däremot inte undersökt konstruktionerna ur statisk synpunkt och vad 

ökade snölaster kan innebära. 

Under rubriken ”Kommentarer” redogör vi för att det finns omfattande mikrobiell påväxt på 

och i konstruktionerna vilket vi också har bedömt ha stor inverkan på innemiljön. Mot 

bakgrund av skadornas utbredning och omfattning ser vi det svårt att föreslå några akuta 

åtgärder som inte är så omfattande att det leder till att innemiljön säkerställs över tid. Som vi 

ser det finns det, förutom att man ersätter tak- och väggkonstruktionerna med nya fuktsäkra 

konstruktioner, möjlighet att förhindra påverkan på innemiljön genom att skapa luftspalter som 

ventileras mekaniskt och därmed förhindra både att fukt från innemiljön når konstruktionerna 

och att emissioner, sporer mm från befintliga konstruktioner når innemiljön. Åtgärden har 

under lång tid tillämpats på fuktskadade golvkonstruktioner men kan tillämpas på alla typer av 

konstruktioner med fuktskador. 

Principen är att en luftspalt skapas mellan innemiljön och den fuktskadade konstruktionen. 

Luftspalten undertrycksätts med hjälp av fläktar som skall hålla ett tydligt undertryck i spalten 

jämför med innemiljön men även jämfört med den fuktskadade väggen/taket. Undertrycket i 

spalten säkerställer på så vis att fuktskador i väggar/tak inte påverkar innemiljön. Principen 

tillämpas även i vissa nyproduktioner där man medvetet skapar denna luftspalt för att 

säkerställa att takkonstruktionen inte skadas av fukt från innemiljön. 
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Vid denna typ av åtgärder rekommenderar vi att instrument byggs in som övervakar 

fuktförhållandena och varnar för om  t ex tryckbilden förändras så att undertryckshållningen 

inte fungerar. Om valet faller på att byta ut konstruktionerna rekommenderar vi att 

projekterings- och entreprenadarbetet bedrivs i enlighet med Bygga F som är ett 

kvalitetssystem för fuktsäkert byggande. 

Bassänger 

Den stora bassängen har få klinkersläpp och det är först på 20 års sikt som vi bedömer att det 

förekommer bom i en omfattning som kräver mer generella åtgärder. På kort sikt krävs det 

dock lokala renoveringar likt den som pågick vid undersökningstillfället. Här finns också 

lokala läckage vid genomföringar som bör åtgärdas. 

Den lilla bassängen har däremot omfattande klinkersläpp där risk för skärskador föreligger 

varför vi rekommenderar en akut insats för att åtgärda denna. Här finns också omfattande 

saltutfällningar och missfärgningar som ytterligare understryker behovet av åtgärder då detta 

på sikt leder till klinkersläpp. 

 

RISE Research Institutes of Sweden AB 
Byggteknik - Byggnadsfysik och innemiljö 

Utfört av Granskad av 

   

__Signature_1 __Signature_2 

Mats Tornevall 
Carl-Magnus Capener 
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* Metodförteckning Instrument Mätosäkerhet Anmärkning 

A temperatur [°C] SP MET 3864/3865 elektrisk termometer D700 ±0,4 °C (k=2)  
B1 tryck [Pa] SP MET 3948 manometer inomhus ±0,6 % eller minst ±0,9 Pa (k=2) 

utomhus ±2 x (max-min) och minst ±1,8 Pa (k=2) 
 
max vindhastighet 3 m/s 

B2 tryck [Pa] SP MET 3948 manometer indikationsmätning  
C relativ fuktighet [%] SP MET 3951 elektrisk fukt- och temperaturgivare ±5 % / ±1 °C (k=2) yttre omständigheter ingår ej 
D relativ fuktighet [%] SP MET 3630 elektrisk fukt- och temperaturgivare ±3,7 % / ±0,4 °C (k=2)  
E relativ fuktighet [%] SP MET 0785 elektrisk fukt- och temperaturgivare ±2,2 % / ±0,4 °C (k=2) bland annat inför mattläggning 
F fuktkvot trä [kg/kg] SP MET 3952 resistiv fuktmätning mellan stålstift ±0,04 kg/kg (k=2) yttre omständigheter ingår ej indikationsmätn. om annat trämaterial än gran eller 

furu 
G fuktkvot trä [kg/kg] SP MET 3631 resistiv fuktmätning mellan stålstift <0,12±0,021 kg/kg, <0,23±0,034, <0,26±0,041 (k=2) ospecificerat träslag gran eller furu 
H fuktkvot trä [kg/kg] SP MET 3631 resistiv fuktmätning mellan stålstift <0,12±0,008 kg/kg, <0,23±0,012, <0,26±0,017 (k=2) specificerat träslag gran eller furu 
M mikrobiologisk analys provtagning för mikrobiell analys se bilagt protokoll se bilagt protokoll 
K kemisk analys se bilagt protokoll se bilagt protokoll se bilagt protokoll 

 

Metod D, G och H är ackrediterade av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) 

Mätprotokoll 

 
Objekt Uppdragsgivare 

Badhuset i Haparanda Haparanda Kommun 
  

Mätdatum Provtagare 

2019-08-20-22 Mats Tornevall och Mikael Sellén 

 

Mätpunkt/iakttagelser Mät-
metod 

* 

Temp
e-

ratur 
°C 

Relativ 
fuktighet 

% 

Ånghalt 
 

kg/m³10
-³ 

Fukt-
kvot 

kg/kg 

Mätplats 

M1 (Stora bassängen, poolen, 

insidan) 

Arbete med betongprovtagning 

pågick med avlägsnade av 

kakelplattor och friläggning av 

betongyta. 

Mätning av fukt i bassängsida. 

C 24,3 95   Borrdjup på bassängsida ca 30 mm. 

M2 (Stora bassängen, poolen, 

utsidan, källaren) 

Lokalt problem med korrosion på 

armering (rostsprängningar) och 

betongsläpp. Läckage vid lampor 

och genomföringar. Förhöjd 

fuktnivå vid anslutning bassängsida 

och golv samt vid genomföringar 

(indikering, röd). 

C 23,9 94   Borrdjup ca 30 mm på utsida 

bassängsida, i nivå med sida/golv-

anslutning. 

M3 (Stora bassängen, poolen, 

utsidan, källaren) 

Som ovan men med tydligare 

fuktskador och korrosion. 

C 23,4 95   Som ovan, 30 mm. 

M4 (Lilla bassängen, poolen, 

utsidan, källaren) 

Lokalt kraftiga skador på betongen 

vid bassängsida/golv-anslutning 

med korroderad armering och 

betongsläpp samt sprickbildning. 

Förhöjd fuktnivå vid 

röranslutningar i bassängbotten. 

C 23,2 80   Bassängbotten, ca 30 mm, bredvid den 

stora sprickbildningen. 

M5 (Lilla bassängen, poolen, 

insidan) 

Kakelsläpp och sprickbildning i 

flertalet kakelplattor på 

bassängbotten. Vid friläggning av 

sprucken kakelplatta tydliga tecken 

på saltutfällning under plattan. 

Brister i kakelfogarna med 

avsaknad av fog. 

     Bassängbotten och sida. 
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* Metodförteckning Instrument Mätosäkerhet Anmärkning 

A temperatur [°C] SP MET 3864/3865 elektrisk termometer D700 ±0,4 °C (k=2)  
B1 tryck [Pa] SP MET 3948 manometer inomhus ±0,6 % eller minst ±0,9 Pa (k=2) 

utomhus ±2 x (max-min) och minst ±1,8 Pa (k=2) 
 
max vindhastighet 3 m/s 

B2 tryck [Pa] SP MET 3948 manometer indikationsmätning  
C relativ fuktighet [%] SP MET 3951 elektrisk fukt- och temperaturgivare ±5 % / ±1 °C (k=2) yttre omständigheter ingår ej 
D relativ fuktighet [%] SP MET 3630 elektrisk fukt- och temperaturgivare ±3,7 % / ±0,4 °C (k=2)  
E relativ fuktighet [%] SP MET 0785 elektrisk fukt- och temperaturgivare ±2,2 % / ±0,4 °C (k=2) bland annat inför mattläggning 
F fuktkvot trä [kg/kg] SP MET 3952 resistiv fuktmätning mellan stålstift ±0,04 kg/kg (k=2) yttre omständigheter ingår ej indikationsmätn. om annat trämaterial än gran eller 

furu 
G fuktkvot trä [kg/kg] SP MET 3631 resistiv fuktmätning mellan stålstift <0,12±0,021 kg/kg, <0,23±0,034, <0,26±0,041 (k=2) ospecificerat träslag gran eller furu 
H fuktkvot trä [kg/kg] SP MET 3631 resistiv fuktmätning mellan stålstift <0,12±0,008 kg/kg, <0,23±0,012, <0,26±0,017 (k=2) specificerat träslag gran eller furu 
M mikrobiologisk analys provtagning för mikrobiell analys se bilagt protokoll se bilagt protokoll 
K kemisk analys se bilagt protokoll se bilagt protokoll se bilagt protokoll 

 

Metod D, G och H är ackrediterade av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) 

Mätpunkt/iakttagelser Mät-
metod 

* 

Temp
e-

ratur 
°C 

Relativ 
fuktighet 

% 

Ånghalt 
 

kg/m³10
-³ 

Fukt-
kvot 

kg/kg 

Mätplats 

M6 (Stora bassängen, tak) 

Tydliga fuktmarkeringar på 

undertaksskivor. Omfattande 

påväxt på allt material i 

utfackningstaket. Konstruktion: 

glest monterade brädor, svart 

plastfolie (spröd, slut på 

mjukgörare), ca 40 mm cellplast, ca 

40 mm reglar, ca 50 mm 

träullsundertak, reglar, mineralull 

ca 20 mm och lösull. 

M6a 

M6b 

M6c 

    Plastfolie 

Alu-beklädd papp 

Tre-gles 

M7 (Stora bassängen, vägg söder) 

Konstruktion inifrån: 2 gips, 45 

mm-reglar + isolering, plastfolie, 

145 mm reglar och vindskiva av 

gips (ej utegips kvalitet), plåtfasad. 

Rinnmärken på 145/45-reglar mot 

plastfolien. 

F 

F 

   0,15 

0,15 

Regel 

Gips utsida 

M8 (Stora bassängen, poolen, 

insidan) 

RF-mätning bredvid M1. 

C 23,8 72   Borrdjup på bassängsida ca 12 mm. 

M9 (Stora bassängen, poolen, 

utsidan, källaren) 

RF-mätning bredvid M2. 

C 23,7 89   Borrdjup på bassängsida ca 15 mm. 

M10 (Stora bassängen, vägg 

söder) 

Konstruktion som M7. 

Kondens på insida liggande regel 

mot plastfolie. Kraftig påväxt på 

insida yttre gips (vindskiva, ej 

utegipskvalitet). Fuktas upp av 

läckage via tegel/plåt-spalt. 

Fuktmarkeringar på horisontell 

145/45-regel. 

    0,12-

0,14 

Reglar, hammarband mm 

M11 (Stora bassängen, panelvägg 

öster) 

Konstruktion inifrån: gles träpanel, 

45 mm-reglar + isolering, 

plastfolie, 95 mm regel och 

lättbetongsten. Tydliga 

missfärgningar, sannolikt påväxt, 

på horisontell spikläkt och på 

panelkortsidor. 

    0,12-

0,14 

Reglar, hammarband mm 

M12 (Stora bassängen, poolen, 

utsidan, källaren) 

RF-mätning ovan  M2/M9, ovan 

bassängsida/bottenanslutningen. 

C 23,9 54   Borrdjup på bassängsida ca 30 mm. 

M13 (Stora bassängen, poolen, 

utsidan, källaren) 

Som ovan. 

C 23,9 50   Borrdjup på bassängsida ca 15 mm. 
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* Metodförteckning Instrument Mätosäkerhet Anmärkning 

A temperatur [°C] SP MET 3864/3865 elektrisk termometer D700 ±0,4 °C (k=2)  
B1 tryck [Pa] SP MET 3948 manometer inomhus ±0,6 % eller minst ±0,9 Pa (k=2) 

utomhus ±2 x (max-min) och minst ±1,8 Pa (k=2) 
 
max vindhastighet 3 m/s 

B2 tryck [Pa] SP MET 3948 manometer indikationsmätning  
C relativ fuktighet [%] SP MET 3951 elektrisk fukt- och temperaturgivare ±5 % / ±1 °C (k=2) yttre omständigheter ingår ej 
D relativ fuktighet [%] SP MET 3630 elektrisk fukt- och temperaturgivare ±3,7 % / ±0,4 °C (k=2)  
E relativ fuktighet [%] SP MET 0785 elektrisk fukt- och temperaturgivare ±2,2 % / ±0,4 °C (k=2) bland annat inför mattläggning 
F fuktkvot trä [kg/kg] SP MET 3952 resistiv fuktmätning mellan stålstift ±0,04 kg/kg (k=2) yttre omständigheter ingår ej indikationsmätn. om annat trämaterial än gran eller 

furu 
G fuktkvot trä [kg/kg] SP MET 3631 resistiv fuktmätning mellan stålstift <0,12±0,021 kg/kg, <0,23±0,034, <0,26±0,041 (k=2) ospecificerat träslag gran eller furu 
H fuktkvot trä [kg/kg] SP MET 3631 resistiv fuktmätning mellan stålstift <0,12±0,008 kg/kg, <0,23±0,012, <0,26±0,017 (k=2) specificerat träslag gran eller furu 
M mikrobiologisk analys provtagning för mikrobiell analys se bilagt protokoll se bilagt protokoll 
K kemisk analys se bilagt protokoll se bilagt protokoll se bilagt protokoll 

 

Metod D, G och H är ackrediterade av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) 

Mätpunkt/iakttagelser Mät-
metod 

* 

Temp
e-

ratur 
°C 

Relativ 
fuktighet 

% 

Ånghalt 
 

kg/m³10
-³ 

Fukt-
kvot 

kg/kg 

Mätplats 

M14 (Stora bassängen, vägg 

öster) 

Insida ytter gips, pappsläpp tyder 

på tidigare hög fuktnivå. 

Horisontell regel 145/45 kraftigt 

missfärgad insida och ovansida. 

F/M14 

F 

F 

 

   0,12 

0,13 

0,13 

Gips (vindskiva), insida, tak/väggvinkel. 

Regel insida 145/45. 

Regel utsida 145/45. 

 

M15 (Stora bassängen, tak öster) 

Trävirke är missfärgat, reglar, 

balkar, underkant undre 

sekundärbalk, spikregel för 

glespanel. Alu-klädd papp kraftigt 

missfärgad. 

F/M15a 

F 

F 

M15b 

M15c 

M15d 

   0,12 

0,12 

0,13 

 

Träklots mot betongbalk. 

Glest monterad panel. 

Regel, ovansida. 

Undre sek-balk, underkant. 

Spikregel för glest monterad panel. 

Pappklädd alu-folie. 

M16 (Tak, lilla bassängen, ny 

lucka) 

Ny lucka togs upp ovan lilla 

bassängen. Råspont och sekundär-

balk såg bra ut. 

F/M16a 

F/M16b 

   0,16 

0,18 

Övre sekundärbalk. 

Undersida råspont. 

Taklucka 1 

Kraftigt missfärgad råspont, ca 50 

%. 

F 

F 

   0,13 

0,14 

Råspont 

Takstolar 

Taklucka 2 

Råspont och takstol ok. 

Uppstolpat tak, lösull typ Eko-fiber. 

      

Taklucka 3 

Fyllt med Eko-fiber. 

      

Taklucka 4 

Som ovan 

F    0,14 Råspont 

Taklucka 6 

OK, nya sekundär-balkar., ca 30 cm 

lösull, Eko-fiber. 

      

Taklucka 7 

150 mm tvärgående sek-balk, c/c 

90 cm. 

      

Taklucka 8 

Kraftiga missfärgningar 

F    0,13 Råspont 

Taklucka 9 

Som ovan. 

      

Taklucka 10 

Som ovan. 

      

Taklucka 11 

Som ovan. 

F 

F 

   0,16 

0,14 

Sek-balk 

Råspont 

Lucka 12 

Vid inklädd primär-balk. 

F 

F 

F 

   0,24 

0,14 

0,16 

Sek-balk 

Råspont 

Råspont ovan primärbalk (konvektion). 
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Provning 

utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium 

Kontaktperson RISE Datum Beteckning Sida 

Gunilla Bok 2019-09-10 9P04719 Bilaga 4 1 (3) 
Byggteknik 
010-516 57 78 
gunilla.bok@ri.se 

   

   

 Haparanda stad 
953 85  HAPARANDA 

 

Mikrobiologisk analys 
    

       

 
Ackred.nr. 1002 

Provning 
ISO/IEC 17025 

 

RISE Research Institutes of Sweden AB 
Postadress Besöksadress Tfn / Fax / E-post Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte 

utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Box 857 
501 15  BORÅS 

Brinellgatan 4 
504 62  BORÅS 

010-516 50 00 
033-13 55 02 
info@ri.se 

 

Objekt Badhuset, Haparanda 

Provtagningsdatum 2019-08-20, 2019-08-21 & 2019-08-22 

Provtagare Mikael Sellén & Mats Tornevall 

Metodbeskrivning  

Analysen utförs på materialprovers ytskikt. Proverna bör ha paketerats i papperskuvert, försetts 
med datum för provtagning, respektive mätpunkts identifiering samt provtagarens namn.  

Först granskas provets yta i släpljus vid 40 gångers förstoring genom stereomikroskop. Däref-
ter bereds ett eller flera preparat för mikroskopering. Detta gör genom antingen avskrap, lyft 
av fiber med pincett eller tejpavtryck vilka överförs till ett objektglas, fuktas med lämplig 
vätska och förseglas med ett täckglas. Preparatet analyseras sedan vid 400 – 1000 gångers för-
storing i mikroskop. Mikroskopen genomgår årligen kvalitetskontroll och service. 

Metoden innebär en kvantitativ analys av mikrosvampar och aktinomyceter (jordbakterier) där 
resultatet redovisas som en frekvens där totala angreppets förekomst av sporer och hyfer be-
döms och klassas. Klassningen beskrivs som antingen ingen, sparsam, måttlig eller riklig fre-
kvens (Hallenberg and Gilert, 1988). Om påväxten innehåller morfologiska strukturer kan det 
även finnas möjlighet att identifiera släktet av mögelsvamp. Förekommer det jästsvamp, alger, 
kvalster, rester av insekter samt tecken på blånadssvamp och rötangrepp noteras detta när det 
är relevant. 

Resultat 
 

Prov Mikrobiologisk förekomst 
Övriga 

noteringar Mät-
punkt Material Hyfer Sporer 

M6b Aluminiumfolie Riklig Riklig Fruktkroppar 

M6c Bräda ovanför 
träullsskiva Riklig Riklig 

1Fragmenterade hyfer, 
2klamydosporer 

M7a Insida 45x145 Inga Sparsam  

M7b Insida yttre gips Riklig Riklig Insektexkrementer, 
2klamydosporer 
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Prov Mikrobiologisk förekomst 
Övriga 

noteringar Mät-
punkt Material Hyfer Sporer 

M14a Insida, papp från yttre 
gipsskiva Riklig Riklig Insektexkrementer 

M15a Sida, kloss mot 
betongbalk Sparsam Riklig 2Klamydosporer 

M15b Under kant, sekundärbalk Riklig Riklig Insektexkrementer 

M15c Spikregel, glest monterad 
panel Riklig Riklig 2Klamydosporer 

M16a Övre sekundärbalk Riklig Riklig 2Klamydosporer 

M16b Undersida råspont Riklig Riklig 2Klamydosporer 

1. Fragmenterade hyfer kan tyda på att påväxten är gammal och inte längre aktiv. 

2. Förekomsten av klamydosporer tyder på att det växer/har växt mögelarter som kräver en hög 
fuktighet för att kunna växa (>95% RF). Genom att hyfväggen ombildas till klamydosporer kan 
bedömningen av förekomsten av hyfer påverkas. 

Allmänna kommentarer till resultat 

Förmågan att bilda sporer kan variera kraftigt mellan olika arter av mögel och förekomsten av 
sporer beskriver därför inte alltid omfattningen av en skada utan det är framför allt frekvensen 
av hyfer (svampens ”kropp”) och/eller actinomyceter som avgör hur omfattande en skada är. 
Man kan dock inte utesluta att det finns angrepp av mögel i närheten av en provtagningspunkt 
om resultatet är riklig frekvens av sporer utan förekomst av hyfer. Den mängd fukt som behövs 
för att mikrosvampar ska växa varierar beroende på omgivande temperatur och art. Blånads-
svampar och jästsvampar kräver generellt mer fukt än mögelsvampar men det är rötsvampar 
som kräver allra mest fukt. Ett material med unken lukt ( mögel-, jordig, källar-, vinds- eller 
sommarstugelukt) kan härröra från angrepp av mikroorganismer I nedanstående tabell finns en 
hjälp till tolkning av analysresultat tillsammans med rådande fuktförhållanden i aktuell 
konstruktion: 

  

Frekvens Fuktförhållanden  
i konstruktionen Exempel på bedömning 

Riklig 
Fuktigt Åtgärd krävs för att minska fukt och byta angripet material 

Torrt Åtgärd kan behövas för att byta angripet material 

Måttlig 
Fuktigt Åtgärd krävs för att minska fukt och oftast för att byta an-

gripet material 

Torrt Åtgärd kan behövas för att byta angripet material 

Sparsam 
Fuktigt Åtgärd kan krävas för att minska fukt 

Torrt Ingen åtgärd 
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Eventuella åtgärdsförslag för en byggnad kan inte enbart ges utifrån analysresultaten utan 
dessa ger endast svar på provets status. Men tillsammans med fuktmätningar och övriga bygg-
nadstekniska data kan analysresultaten utgöra del av underlag för bedömning av omfattning 
och orsak till en uppkommen mikrobiell skada i en byggnad. Se vidare läsning i (Swesiaq, 
2014). Det är viktigt att proverna är representativa för konstruktionen, något som provtagaren 
ansvarar för. 
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Foto nr 1, läckage vid röranslutning 

 

Foto nr 2, läckage vid fönster 
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Foto nr 3, läckage vid belysning 

  

Foto nr 4, rostsprängning i nederkant pelare 
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Foto nr 5, rostsprängning av betong under ”lilla” bassängen 

 

Foto nr 6, Kalk/saltutfällningar i fogar 
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Foto nr 7, eroderade fogar, ”lilla” bassängens insida 

 

Foto nr 8, sprickbildning i omlagt klinkergolv 
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Foto nr 9, saltutfällning mellan klinkerplatta och fästmassa 

 

Foto nr 10, vidhäftningsläpp mellan betong och fästmassa 
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Foto nr 11, komplettering av klinkerplattor 

 

Foto nr 12, slitna fogar, fog lossnar 
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Foto nr 13, spricka i trappsteg 

 

Foto nr 14, saltutfällning vid ventilation 
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Foto nr 15, fuktskadad träpanel 

 

Foto nr 16, fuktskada i yttervägg vid mätpunkt 7 
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Foto nr 17, inläckage av vatten från utsidan i yttervägg 

  

Foto nr 18, mikrobiell påväxt på gipspapp, pappen släpper från stommen av gips 
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Foto nr 19, missfärgningar i takkonstruktionen 

 

Foto nr 20, missfärgningar i takkonstruktionen, foto från taklucka 
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Foto nr 21, frostskador i tegelpelare men inte i övrig sten 

 

Foto nr 22, frostskador i slammad kalksandsten 
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Foto nr 23, skador under plåtar 

 

Foto nr 24, sättningsskador 
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Foto nr 25, otät anslutning mellan fönsterbleck och parti. 
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