
Byggnadsteknisk utredning

Josua Klingberg, konsult Polygon Sverige AB

Telefon: 010-451 58 15

Mail: josua.klingberg@polygongroup.com

Byggdoktor och arbetar främst med skadeutredningar, 
besiktningar och miljöinventeringar.

mailto:josua.klingberg@akkonsult.com


Byggnadsteknisk 
utredning/innemiljö

• Definiera uppdraget med beställaren. Omfattning, hela byggnad eller delvis? 

• Typ av problem, lukter eller/och symtom. Fastighetsägaren kan skiva tex. dagbok när lukter 
förekommer etc. 

• Viktigt att få dokumentation, historik med ex. planritning med markerade rum med läckage, 
vattenskador samt problemrum.  

• K-ritningar, ev. tidigare utredning, 

• Renoveringar? Årtal, vad har gjorts?

• Enkät (kan göras även efter utredning som kvitto på ev. förbättring symtommässigt)

• Intervju med personal på plats

• Var, hur, när? 

• Okulär överskådlig inventering inkl. FI, kontroll med rökflaska (luftrörelser, tryckbilder). Möjligen lite 
enklare ingrepp tex. under limmade plastmattor. Kontroll av ventilationsaggregat samt kanaler och don. 
Ev. görs partikelmätning (jämföra ute, inne, tilluft, aggregat före/efter filter). 

• Ev. enklare avrapportering med förslag på fördjupade undersökningar. 

• Kontroll av vägg-/golvkonstruktioner samt tak, konstruktionsingrepp. 

• Okulärt, fuktmätning, materialprovtagning. 

• För att kunna se och bedöma krävs lite större provhål (vi tar normalt 20 X 30 cm) och för att 
fastställa konstruktionen. Svårt att se vid doshål. 

• Ta ut prov på tex.  Uk syll

• Ev. fuktmätning/genomborrning betongplatta, konstruktion etc. 

• Ev. emissionsmätningar, klimatloggning mm

• Luftmätningar kan göras som komplement (syftet är att finna onormala källor, inte att bedöma 
risk. Risken är den ”fuktiga” byggnaden). 



• Mina erfarenheter:

• Mycket skolor från 1970-1980 talet med kända riskkonstruktioner:

• Uppreglade golv, flytande golv, limmade ytskikt på oisolerad platta, 
uteventilerade krypgrunder mm. 

• Vanligt med läckage kring fönster pga. bristfälliga tätningar både ut-/invändigt. 

• Ej kompletta utredning, ofta ingen helhet, enstaka rum. 

• För att kunna lämna åtgärdsförslag krävs orsakssamband vilket kräver 
konstruktionsingrepp (inte alltid det hinns med eller ingår i uppdraget).

• Slarvas med åtgärder

• Detta kan ju vara pga. bristfälligt utredningsunderlag. 

• Tidsbrist, oftast ska renovering gå fort, på något lov innan skolan börjar. 

• Brist på kompetens

• Tex. nya uppstolpade tak på låglutande. Stora genomföringar dvs. 
luftotäta. 

• Installation av mekaniska golv, allmänna ventilationen ej injusterat efter 
detta. Risk för undertryck. 

• Vägg delvis renoverat tex. enbart syll. Ej kollat skador under fönster

• Dubbla limmade plastmattor (enkelt, går fort) 

• Bristfälligt underhåll/rengöring av ventilation

• Bra om utredaren kan vara med under renoveringsprocessen för att guida byggarna 
vad som ska göras samt hur. Byggaren har ofta inte den kompetensen. 

Skolbyggnader



Byggnadsteknisk utredning av skola i Uppsala



Uppdrag

• Bjerking konstaterade fuktskador i ytterväggar 2016

• Klagomål på inomhusmiljön främst i C2

• Undertecknad blev inkopplad 2020 för bedömning av omfattningen samt ge förslag 
åtgärder. Skolan skulle evakueras (årskiftet 2021) och rivas dvs. inga renoveringar. 

• Luftrenare 

• Sätta i övertryck (något som sades i förbifarten)

Miljöförvaltningen skrivelse 2021 om ny skadeutredning för att kontrollera 
omfattningen. 



Resultat ytterväggar

• 43 provhål delat på 7 byggnader

• Förhöjda/kraftigt förhöjda halter generellt i analyserade prover

• Okulärt bedömt synliga mögelskador i 15 provhål. 

• Generella fuktskador i B, C och D

• Byggnad A renovering yttervägg, ny syll mm. Inga direkta skador B3 (ej skalmur med 
trästomme)

• Generellt fuktkvoter under kritisk nivå mellan 8-14 %

• I provhål med 18 % undersida syll.



YV5

YV7

YV11

YV15



YV21

YV25

YV27

YV27



Övrigt

• Krypgrund med betongbjälklag

• Låga fuktindikationer mot golv. 

• Stickprovsmässig kontroll under mattor 
visade inga lukter eller vidhäftningsproblem 

• Generellt lufttätt bjälklag

• Låglutande tak med trästomme, plastfolie och 
mineralull. 

• Tilläggssisolerat med lösull

• Plastfolie slut/spröd, bedöms som luftotätt. 
Fuktrisk med övertryck

• Bedöms som liten risk för innemiljön (om inte 
stort undertryck råder)





Slutsatser
• Generella skador ytterväggar, typiska 

mögelskador som i min erfarenhet i högre 
utsträckning korrelerar med ökade klagomål

• Bedömt orsakade av inläckage kring fönster 
samt trycker in fukt genom tegelvägg, 
bristfällig utdränering i luftspalt

• Nya fönster och plåtdetaljer

• Historiska inläckage kring fönster



Byggnadsteknisk utredning av skola i Knivsta



• Byggnadsteknisk utredning pga. inomhusklagomål

• Startade 2017 då miljö inspekterade uppmärksammade avvik.lukt samt 
fuktskadade takfönster 

• Lärare/elever problem med dålig lukt, instängd och torr luft

• Huvudvärk, trötthet, ögonirritation, problem med näsa och luftvägar

• Statusbesiktning bygg, föreslagna åtgärder tak och ventilation.

• Örebroenkäten mars 2021 visade at flertalet upplever besvär med dålig 
och instängd lukt.



Genomförande

• Genomgång dokumentation, bakgrund samt 
Örebroenkäten 

• Initialt platsbesök med rundvandring med 
fastighetsskötare

• Okulär besiktning av klassrum, korridorer, ovan 
installationsstak, kulvert/krypgrund samt 
vindsutrymme. Även FI mot golv och vid läckage.

• Konstruktionsingrepp i utfack samt 
materialprovtagning.

• Kontroll under mattor/trösklar etc. 

• Okulär besiktning av ventilationssystemet samt 
kontroll rök. 

• Tät dialog med beställare





Resultat

• Åtta provhål nederkant utfack.vägg. 

• Generella missfärgningar/fuktrosor

• Generella mögelskador syllar

• Nio provhål nederkant fönster

• Generella missfärgningar samt avvikande ”stallukt” 

• Generella mikrobiella skador.

• Lindrevning kraftigt förhöjda halte

• På ett par platser förekommer mögelskador 
invändigt pga. läckage från taket





• Fem stycken provhål i lättväggar i korridor, 
bibliotek och vilorum. 

• Samtliga syllar träskyddsbehandlade och
avger avvikande lukt

• YV5 påvisar kemisk analys innehåll av 
klorfenol

• Enstaka synliga mögelskador på
nederkant vägg.

• YV21 utfördes i underkant fönster. Denna 
vägg är renoverad från ca 30 cm upp från
golv med nya skivor, isolering, plast, 
reglar samt vindduk. Plastfolien är synligt
luftottät dvs. ej tejpad. Bedömningen är
att samtliga väggar i korridor, bibliotek
och kontor är renoverade på detta sätt. 
Dvs. syll har lämnats kvar…



Övriga noteringar:



Rekommendationer

• Omfattande åtgärdsförslag gavs på: 
• Utfackningsväggar

• Byte av fönster samt material kring fönster

• Byte av syllar i korridor, bibliotek mm

• Kontroll av aggregat med tätning, rengöring mm


