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Sammanfattning
Genom en byggnadsteknisk undersökning av ett antal väggar och golv har byggnadstekniska
avvikelser och skador noterats i Marielundsskolan.
Emissionsskador i golvkonstruktioner och träskyddsbehandlad fasadpanel har förekommer i
byggnaden.
Inför val av åtgärd bör alternativ vägas mot förväntad effekt och kostnad.
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Uppdragsbeskrivning
Byggnadsteknisk undersökning av golv- och väggkonstruktion i Marielundsskolan, Haparanda.

Bakgrund
Personal på skolan har påtalat inomhusmiljöbesvär kopplat till vistelse i byggnaden. Teknisk
avdelning inom kommunen söker därför en byggnadsteknisk undersökning av vad delar där
problem uppdagats i andra objekt i kommunen.
Ursprungligen uppfördes Marielundsskolan på 1960-talet men byggdes till under 1980-talet.
Under åren har renoveringar utförts på flera platser i byggnaden.
-

Tillgängliga handlingar
Planritning med rum där problem med inomhusmiljö rapporterats markerade
Konstruktionsritningar för tillbyggda delar

Kortfattad byggnadsbeskrivning
Typ:

1-vånings skolbyggnad

Grund:

Platta på mark

Area:

~1300 m2

Byggnadsår:

1960-tal tillbyggt 1980-tal

Ventilation:

Mekanisk till- och frånluft

Uppvärmning:

Vattenburna radiatorer

Adress:

Curteliusvägen 11, 953 85 Haparanda

Metoder
-

Okulär kontroll
Fotodokumentation
Fuktkvotsmätning med protimeter typ Timbermaster
Fuktindikering med indikator typ Gann Hydromette UNI 1
Konstruktionsingrepp för kontroll av konstruktion samt möjliggöra materialprovtagning
Subjektiv luktbedömning

Bedömningsgrunder
Mikrobiologisk tillväxt
Kritisk fuktnivå för mikrobiologisk växt i organiskt material eller oorganiskt material som
förorenats med organiskt material (träspån, damm, jord etc.) är en relativ fuktighet (RF)
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överstigande 70-75 % vid 20°C. Detta motsvarar en fuktkvot uppmätt i trämaterial på 16-17 %.
Att sänka fuktnivån under kritisk RF i en redan mikrobiellt skadat miljö innebär att tillväxten
hindras, den biomassa som redan växt till finns emellertid kvar. Mögel under uttorkning har
dessutom en högre sekundär metabolism än mögel under tillväxt.
Utöver fuktnivån är även temperatur och varaktighet, samt en kombination av de båda,
avgörande för utvecklingen av mikrobiell växt. Detta samband förtydligas schematiskt i figur 1
nedan (se sambandet mellan RF och fuktkvot i trä ovan).
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Figur 1. Illustration av risk för mögelpåväxt med påverkning av RF, temp och varaktighet.
Källa: Hukka, Viitanen diagram från 1996.

Onormala källor ska åtgärdas, Åtgärderna i byggnaden måste göras på sådant sätt att brukarna
inte exponeras för mikrobiella partiklar/ämnen i större utsträckning än vad som kan anses
normalt (avskärmning, klädbyten, noggrann byggstädning etc.). Dammande åtgärder är särskilt
problematiska. De faktiska åtgärderna bör följa förslagen i utförd teknisk utredning (saneringen
kan behöva följas av innemiljökunnig teknisk personal).
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Betongplatta på mark & alkalisk fukt
Betongplatta på mark som saknar underliggande termisk isolering, är en känd riskkonstruktion
avseende risk för fuktskador. Anledningen är att betongplattan oavsett kapillärbrytande skikt
och fungerande dränering saknar en tillräcklig temperaturgradient respektive en ångspärr
under betongplattan som förhindrar diffusiv uppfuktning av betongplattan från marken.
I de fall där PVC matta limmats mot betongplattans ovansida uppträder ofta skador i form av
fuktrelaterad alkalisk nedbrytning av limmet. Detta beror bl.a. på att PVC mattan har ett mycket
högt ånggenomgångsmotstånd, vilket försvårar uttorkningen.
Vid alkalisk nedbrytning av limmet produceras kemiska ämnen under mattan, dessa emissioner
diffunderar igenom mattan till inomhusmiljön, vilket bedöms kunna orsaka hälsobesvär. En
förenklad figur över förloppet framgår enligt figur 2.

Figur 2, beskrivning av kemisk nedbrytning av mattlim

Enligt en avhandling av Anders Sjöberg1, Fuktcentrum och LTH, vandrar emissionerna ner i
betongen och binds till materialets porväggar, vilket medför att emissionerna finns kvar i
betongen även om källan till lukten avlägsnas. Avklingningen av emissionerna tar
erfarenhetsmässigt lång tid och det finns få fall där vädring av betongen har lyckats. En tumregel
säger att det tar lika lång tid att vädra ut emissioner som det tagit att för dem att vandra ner i
betongen.

A.Sjöberg 2001. Sekundära emissioner från belagda betonggolv - effekter av alkalisk nedbrytning och
deponerade nedbrytningsprodukter
1
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Resultat

Figur 3. Planritning Marielundsskolan, tillbyggda delar markerade i blått.

Utvändigt
Omkring hela byggnaden förekommer hårdgjorda ytor, varierande mellan asfalt och
plattsättning. Lutningen på mark varierar mellan ingen till god lutning från huset.
Takavvattning sker via hängrännor och stuprör, dock släpps vatten intill huset varpå
uppfuktning av konstruktionen kan ske.
Takutsprång på långsidorna av byggnaden är god, dock är träpanel i ursprunglig del avslutad
direkt ovan mark och utan synlig utledning av vatten. För tillbyggda delar finns sockelelement
synligt utifrån och träpanel avslutas med utledande plåtbleck ovan mark.

Fuktindikering och mattor
Fuktindikering mot golvytor i byggnaden visar på förhöjda värden generellt i den ursprungliga
delen av skolan. I de tillbyggda delarna av skolan visar fuktindikationen på något lägre nivå dock
fortfarande förhöjt.
På flera platser i skolans ursprungliga delar noteras bubblor i mattan och mattsläpp förekomma.
I en del i anslutning till träslöjdssal har en löslagd luftspaltbildande matta applicerats mot
betongplattan.

Luktbedömning och analyser mot golvkonstruktion
I majoriteten av punkter där limmat ytskikt har snittats för luktbedömning noteras en avvikande
lukt av kemisk karaktär, undertecknad kopplar denna lukt till alkalisk nedbrytning av matta och
lim. I det rum där luftspaltbildande matta är applicerad luktar rum kraftigt avvikande.
Även under mattor i tillbyggd del noteras en avvikande kemisk lukt förekomma.
På flera platser i byggnaden har dubbla lager limmade mattor noterats förekomma. Dubbla lager
med limmade mattor är en risk med hänsyn till nedsatt uttorkningshastighet för mattlimmet
vilket kan härskna om inte uttorkningsmöjligheter finns.
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I matsal konstaterades äldre matta vara kvarlämnad och överspacklad varefter ny matta har
applicerats på spackelskikt.
Materialanalyser av matta i tillbyggd del visar på förekomst av ämnen som kan kopplas till
emissionsskador i golvkonstruktioner, alifatiska kolväten.
Materialanalys av betong i ursprunglig del visar på en avvikande kemisk profil med förhöjd halt
av 2-etyl-1-hexanol, vilket är ett indikatorämne för alkalisk nedbrytning av matta och lim.
Golvkonstruktionen i den ursprungliga delen av skolan saknar underliggande termisk isolering
samt kapillärbrytande skikt, betongplattan är anlagd direkt på sandbädd.
Enligt ritningar förekommer en tunnare mineralullsisolering, även kallad elefantmatta, under
den tillbyggda delen.

Konstruktionsingrepp yttervägg
Ytterväggskonstruktionen skiljer sig något mellan ursprunglig och tillbyggd del
Konstruktionsuppbyggnad sett inifrån:
Ursprunglig del

Tillbyggd del

Gipsskiva

Gipsskiva

Plywoodskiva

PE-folie

PE-folie

Gipsskiva

145+45 mm trästomme med mellanliggande isolering

145+45 mm trästomme med mellanliggande isolering

GNU-skiva

GNU-skiva

Bottenbräda

Bottenbräda

Lockbräda

Lockbräda

I både den ursprungliga och den tillbyggda delen kan synliga tecken på fuktpåverkan noteras
förekomma på trästommen i form av missfärgningar och fuktrosor/fuktuppsug. I den
ursprungliga delen är detta mer noterbart kring fönsteranslutning. Mineralullsisolering i
yttervägg har svarta partier som vittnar om luftläckage i ytterväggen.
Varken den ursprungliga eller den tillbyggda delen har en fullgod luftspalt bakom träpanelen,
bottenbrädan är satt direkt mot GNU-skivan.
Plywoodskivor i den ursprungliga delen är belagda med cement, sannolikt har materialet
använts som formvirke vid gjutning av betong.
Träsyll i den tillbyggda delen är träskyddsbehandlad medan träsyll i ursprunglig del inte har
synliga indikationer på att vara träskyddsbehandlad.
Materialprov från träskyddsbehandlad syll visar inte på någon förekomst av behandlingsmedel
kända för att avge lukt.
Materialprov från träpanel visar på förekomst av träskyddsmedel av typen klorfenoler, vilket är
känt för att avge kraftig lukt vid nedbrytning till följd av fukt och mikrobiell påverkan.
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Orsaksdiskussion
Genom undersökningen har ett antal avvikelser och byggnadstekniska risker kunnat noteras.
Golvkonstruktionen med platta på mark utan (eller med liten) underliggande termisk isolering,
utgör en fuktteknisk risk då markfukt diffunderar upp mot genom betongplattan.
Dubbla lager limmade mattor, inspacklad matta utgör en risk avseende emissionsskador.
Avvikande lukter under mattor samt i lokal är tecken på att alkalisk nedbrytning av mattor och
lim har skett i lokalerna, även materialanalyser från matta och betong tyder på emissionsskador.
Träpanelsfasad utan bakomliggande ventilerad luftspalt utgör en fuktrisk då vatten kan
transporteras kapillärt in i konstruktionen.
Byggnadsmaterial som tidigare använts som formvirke utgör en risk då skador kan ha uppstått
på materialet.
Filtereffekt i mineralull är tecken på luftläckage i ytterväggen, missfärgningar och fuktrosor är
tecken på att fukt har påverkat stommen antingen under produktion eller under brukstiden.
Träfasaden är träskyddsbehandlad med ett ämne känt för att avge kraftig lukt vid nedbrytning. I
samband med nedbrytning av aktuellt träskyddsmedel luktsmittas ofta omkringliggande
material.
Sammanfattningsvis bedöms de byggnadstekniska bristerna och skadorna ha stor utbredning i
byggnaden, generellt för golvytor och ytterväggar.
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Rekommendationer
För att åtgärda de ovan listade avvikelserna och skadorna krävs omfattande åtgärder.
För att minska risken för negativ påverkan kan tre olika typer av åtgärder beaktas, borttagning
av källa och eventuellt kontaminerat material, avskiljning/inkapsling av källa eller ventilering. I
utvärdering av åtgärdsalternativ bedöms borttagning av källa och skadat material vara det
alternativ som har störst chans att minska risken för framtida problem. Ventilering av golv och
väggar bedöms ha näst störst chans att minska risken och inkapsling bedöms ha minst chans av
de olika typalternativen. Exempel på åtgärder som skulle kunna användas:
Golv:
- Utbakning eller utkokning av emissioner
- Mekaniskt ventilerat golv exempelvis platon eller jape
- Spärrskikt/spärrskiktssystem exempelvis StoFloor Creative Rigid CS BF S
Väggar:
- Rivning och kassering av material innehållandes eller smittat av kloranisoler, återbyggnad med
nytt material och ventilerad luftspalt.
- Spärrskikt eller filterskikt tapetserat på vägg exempelvis spärrskikt Dry-top eller filterskikt cTrap.
- Mekanisk ventilerad luftspalt, likt mekaniskt ventilerat golv exempelvis platon eller jape.
Då de avvikelser och skador som bör behandlas är belägna och orsakade av olika saker kan
utförandet av åtgärder bli olika.
Detaljprojektering av åtgärder krävs och dessa bör göras i samråd med person kunnig inom
områdena byggnadsfysik och fuktrelaterade byggnadsskador.
Så länge skador finns kvar i konstruktionerna finns risken för negativ påverkan på
inomhusmiljön varför även nyproduktion av nya lokaler bör beaktas. Innan beslut tas bör
kostnadsuppskattningar för de olika typerna av åtgärd och nyproduktion vägas mot de resultat
som kan tänkas uppnås.
När åtgärdsalternativ utvärderas bör även fukttekniska förutsättningar beaktas, exempelvis kan
det förväntas att om betongplattan lämnas kommer denna i fortsättningen vara utsatt för
markfukt vilken diffunderar uppåt. För fasader riskeras fukttransport i fortsättningen ske till
dess att en fungerande luftspalt om minst 10 mm anordnas.

Bilagor
Planritning markerad med provpunkter
Analysprotokoll Eurofins Pegasus EUSEUP-00068088

1 sida
7 sidor
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Provsvar till

Faktura till

AK-Konsult Indoor Air AB
Henrik Sjölund
Hemvärnsgatan 15, plan 8
171 54 SOLNA

AK-Konsult Indoor Air AB
Faktura
FE 4512 Scancloud
831 90 ÖSTERSUND

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER
Denna rapport med bilagor får endast återges i sin helhet om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Objekt

Marielundsskolan, Haparanda

Provnummer (4 st)
Ansvarig provtagare
Provtagningsdatum
Ankomst till laboratoriet
Analysansvarig
Uppdragsnummer

177-2019-10150584 - 177-2019-10150587
Henrik Sjölund
2019-10-06
2019-10-11
Eurofins Pegasuslab AB
EUSEUP-00068088

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Åsa Sisell, Kemiingenjör 2019-10-22
Eurofins Pegasuslab AB
Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Rapportkod: AR-19-LU-012115-01
Sid 1 av 7

Resultatsammanställning
Tolkningar och bedömningar omfattas inte av ackrediteringen.
Objekt: Marielundsskolan, Haparanda
177-2019-10150584. E1, 0-10 mm. Betong. Betongprofil
Bedömning:

Avvikande

Provkommentarer
177-2019-10150584. E1, 0-10 mm. Betong. Betongprofil
I detta prov finns det högre halt av 2-etyl-1-hexanol än förväntat. Detta indikerar att alkalisk fukt har
orsakat kemisk nedbrytning av plastmatta och/eller limskikt. Om det har legat plastmatta på betongen kan
dock en del av den påvisade 2-etyl-1-hexanolen vara egenemissioner från plastmattan.
177-2019-10150585. K6. Träsyll. Impregneringsmedel
Inga träskyddsmedel såsom klorfenoler eller kreosot, kända för att ge dålig lukt, har påvisats i provet.
177-2019-10150586. K6. Träpanel. Impregneringsmedel
I detta prov har klorfenoler påvisats. 2,4,6-Triklorfenol och andra klorerade fenoler användes fram till och
med 1970-talet som träskyddsmedel.
177-2019-10150587. M1. Matta. Materialemissioner, SPME
Provet avger bland annat alifatiska kolväten och fenol. Påvisade alifatiska kolväten är av den typ som kan
förekomma i samband med emissionsproblem i golvkonstruktioner. Fenoler förekommer vid framställning
av andra kemikalier, plaster, lim, hartser, kompositmaterial mm.

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Åsa Sisell, Kemiingenjör 2019-10-22
Eurofins Pegasuslab AB
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Analysresultat
Betongprofil (Internal Method PSK08) (LU¹)
Objekt: Marielundsskolan, Haparanda
Provnr

Provmärkning

177-2019-10150584

E1, 0-10 mm. Betong
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Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
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1-butanol (µg/g) 2-etyl-1-hexanol (µg/g)
< 1.0

22
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Analysresultat
SPME (Internal Method PSK05) (LU¹)
Objekt: Marielundsskolan, Haparanda
Provmärkning
177-2019-10150585
Aromatiska kolväten
Alifatiska kolväten
Terpener
Aldehyder och ketoner
Alkoholer
Klorföreningar
Glykoletrar
Glykoleterestrar
Övrigt

Provmärkning
K6. Träsyll

Provvikt (g)
2

div. aromatiska kolväten
a-pinen, d-3-karen, div. terpener (ca 20%)
div. aldehyder, div. ketoner
2,4,6-triklorfenol
div. glykoletrar
div. karboxylsyror (ca 30%), div. kiselföreningar, hexansyra (24%)
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Analysresultat
SPME (Internal Method PSK05) (LU¹)
Objekt: Marielundsskolan, Haparanda
Provmärkning
177-2019-10150586
Aromatiska kolväten
Alifatiska kolväten
Terpener
Aldehyder och ketoner
Alkoholer
Klorföreningar
Glykoletrar
Glykoleterestrar
Övrigt

Provmärkning
K6. Träpanel

Provvikt (g)
2,1

div. aromatiska kolväten
a-pinen, d-3-karen, div. terpener (ca 40%)
div. aldehyder, div. ketoner
kresoler
2,4,6-triklorfenol, 2,3,4,6-tetraklorfenol
div. glykoletrar
div. estrar, div. karboxylsyror (ca 15%), div. kiselföreningar, hexansyra
(22%)
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Analysresultat
SPME (Internal Method PSK05) (LU¹)
Objekt: Marielundsskolan, Haparanda
Provmärkning
177-2019-10150587
Aromatiska kolväten
Alifatiska kolväten
Terpener
Aldehyder och ketoner
Alkoholer
Klorföreningar
Glykoletrar
Glykoleterestrar
Övrigt

Provmärkning
M1. Matta

Provvikt (g)
2,3

div. aromatiska kolväten, div. monoalkylerade aromater (ca 5%)
tridekan, tetradekan, pentadekan, div. alifatiska kolväten (ca 30%),
cyklododekan (5%)
div. ketoner
div. alkoholer, fenol (17%), 2-etyl-1-hexanol
2-(2-etoxietoxi)-etanol, 2-fenoxietanol
div. kiselföreningar, div. aminer, div. fosfater
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ANSVAR
Eurofins Pegasuslab AB ansvarar för provets hantering från ankomsten till laboratoriet till dess att
provsvaret är klart, skickat till kund och arkiverat. Eurofins Pegasuslab AB ansvarar inte för provets
hantering vid provtagning och transport till laboratoriet.
Tänk på att provsvaret endast avser det insända provet. Åtgärder bör alltid planeras tillsammans med
en byggnadstekniskt kunnig person som kan sätta resultatet i sitt rätta sammanhang.
Vid förfrågan om denna analysrapport ring 010-490 82 50 (vxl), begär Kemisupport.
¹Utförande laboratorium LU=Eurofins Pegasuslab AB
Utökad mätosäkerhet (95% konfidensintervall) och kemiska ackrediterade analysresultat
Betongprofil-analys
2-Etyl-1-hexanol
1-Butanol

Mäto.
(%)
25
25
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