
INOM EXAMENSARBETE TEKNIK,
GRUNDNIVÅ, 15 HP

,  STOCKHOLM SVERIGE 2015

Fuktskador i förskolor –
reparation eller 
nybyggnation?
Kindergartens damaged by damp –
repair or build new buildings?

BERTIL NORDAHL

KTH
SKOLAN FÖR ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNAD





KTH Arkitektur och 
Samhällsbyggnad 

Samhällsbyggnad 
Kungliga Tekniska Högskolan 

Fuktskador i förskolor –  
reparation eller nybyggnation?

Kindergartens damaged by damp – 
repair or build new buildings? 

 

Examensarbete i Byggnadsteknik 
No 440 

Byggvetenskap 
Bertil Nordahl 

Handledare 
Folke Björk, KTH Byggvetenskap 

TRITA-BYTE Examensarbete 440, 2015 
ISSN 1651-5536 
ISRN KTH/BYTE/EX-440-SE 



Fuktskador i förskolor  –  reparation eller nybyggnation?



Fuktskador i förskolor  –  reparation eller nybyggnation?

Sammanfattning
Fuktskador har drabbat flera förskolor i Nynäshamns kommun. Skadorna är så stora att valet står 
mellan att göra omfattande reparationer eller att riva och bygga nytt. Vilket val är det mest bygg-
nadstekniskt riktiga? För att försöka ta reda på det så har Midgårds förskola studerats. Den bygg-
naden är extra intressant på grund av två skäl: 

• Den är den första av kommunens fuktskadade förskolor där man har valt att reparera.  
• De övriga fuktskadade förskolorna i kommunen har liknande konstruktion. 

Slutsatsen är att det är bättre att bygga nytt. Huvudorsaken är den befintliga byggnadens begränsan-
de originalskal som omöjliggör att man uppnår alla de krav som ställs på en förskolebyggnad idag.  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Abstract
Several kindergartens in Nynäshamn are damaged by damp. The damage is so severe that only two 
options remain; extensive repairs or demolition and build new buildings. Which option is best from 
a building technology point of view? In search for the answer Midgård’s kindergarten has been 
studied. That building is especially interesting for two reasons: 

• It is the first kindergarten damaged by damp in Nynäshamn to go through extensive repairs. 
• The other kindergartens damaged by damp in Nynäshamn have a similar construction. 

The conclusion is that it is better to demolish and build a new building. The main reason is the res-
trictions set by the building’s original shell. It makes it impossible to live up to today’s all building 
standards for kindergartens. 
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Förord
Först vill jag tacka mina kontakter på avdelningen Fastighet och service hos Nynäshamns kommun, 
som har givit mig möjligheten att göra mitt examensarbete hos dem. Bland annat har de låtit mig ta 
del av allt material hörandes till Midgårds förskola i Interaxo , vilket har varit en grundförutsättning 1

för att kunna genomföra det här examensarbetet. Dessutom vill jag rikta ett tack till de olika samar-
betspartners, till Nynäshamns kommun, som har varit mig behjälplig när jag har haft frågor om re-
parationen av Midgårds förskola. 

Sist men inte minst vill jag tacka min handledare Folke Björk på Kungliga Tekniska högskolan som 
har hjälpt mig att få den här rapporten att bli till. 

Interaxo-materialet var alltså en förutsättning för att kunna genomföra examensarbetet. Men det gav 
mig också huvudbry. Efter att jag läst igenom Interaxos utredningar, åtgärdsförslag, med mera, så 
insåg jag att det skulle bli svårt att göra en examensarbetsrapport som skulle kännas som min egen 
och inte bara som en kopia av Interaxo-materialet. Mycket av examensarbetstiden lades ner på att 
försöka finna en lösning på det problemet. Lösningen var att göra min rapport som en sammanställ-
ning av Interaxo-materialet, för att sedan göra en egen värdering av vad som gjorts samt dra en slut-
sats. Jag hoppas att jag har lyckats göra Interaxo-materialet lite mer överskådligt genom denna rap-
port och att diskussionsavsnittet och min slutsats kan vara till nytta för Nynäshamns kommun i 
framtiden. 

Bertil Nordahl, 
Stockholm 2015-06-23 

 Interaxo är en webbaserad samarbetsplattform för Nynäshamns kommun och de olika aktörer 1

som har varit inblandade i renoveringen av Midgårds förskola. Där har alla dokument hörandes till 
renoveringen samlats.
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1. Inledning
Flera förskolor i Nynäshamns kommun har fuktskador. Problemen är så omfattande att det krävs 
stora reparationer för att det ska gå att bedriva fortsatt förskoleverksamhet i lokalerna. Frågan är om 
man ska riva och bygga nytt, eller om de befintliga byggnaderna ska repareras. Vilket val är mest 
ekonomiskt och byggnadstekniskt riktigt? I denna rapport kommer vi att studera de byggnadstekni-
ska aspekterna av frågan och då särskilt grund-, golv- och väggkonstruktion. Till vårt förfogande 
har vi studieobjektet Midgårds förskola, där reparation har valts framför rivning och nybyggnation. 
Orsaken till att just Midgårds förskola är intressant att studera är att många av kommunens fuktska-
dade förskolor har en liknande konstruktion samt att Midgårds förskola är den första förskola av 
denna typ som kommunen valt att reparera. 

1.1. Mål för examensarbetet

Målet för examensarbetet är att ge ett svar på om det är byggnadstekniskt riktigt att reparera fukt-
skadade förskolor av Midgårds-typ, eller om rivning och nybyggnation är bättre. 

1.2. Metodik

Rapporten har en sammanfattande karaktär, där Midgårds-material såsom förstudier, förslag till åt-
gärder, ritningar, utredningar, med mera, från Interaxo har sammanställts och värderats.  

1.3. Bakgrund

• Midgårds förskola har drabbats av fuktproblem i golvkonstruktion, syll och nedre del av väggar . 2

• Lokalerna  är slitna och behöver rustas upp. 
• Förskolan ligger strategiskt väl i Nynäshamn där behov av fler förskoleplatser finns. 
• Brukarna har klagat på lukter och astmaproblem . 3

1.4. Nynäshamns kommuns ambitioner

• Att skapa en sund och god inomhusmiljö för barn och personal . 4

• Uppfylla dagens pedagogiska krav. 
• I möjligaste mån åtgärda behov, problem och brister enligt behovsanalys, se kapitel 3. 
• Ändra planlösningen och använda förskolans yta mer effektivt, det vill säga att minska ytan för 

korridorer och kommunikation och använda den till pedagogisk verksamhet istället . 5

• Förskolan ska i möjligaste mån anpassas till Nynäshamns skolmodell . 6

 Se [1] sid. 2.2

 Se [2] sid. 1.3

 Se [1] sid. 2.4

 Se [18] sid. 6.5

 Se [7] sid. 24 avsnitt 4.2.4 samt [18] sid. 6 avsnitt Nynäshamns skolmodell.6

Sida �  av �1 41
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• Nynäshamns kommun har som mål att kommunens fastigheter ska nå upp till Miljöbyggnad 
Guld . 7

• En färdig förskola inom 25-30 veckor . 8

1.5. Lagar, förordningar och krav 

Ombyggnationen vid renoveringen, med bland annat en större förändring av befintlig planlösning, 
är så omfattande att byggnaden påtagligt förnyas. Då krävs det att byggnaden uppfyller de hårdare 
byggregler som gäller idag , det vill säga Boverkets byggregler utgåva 20 (BBR 20). Det innebär 9

ofta omfattande ombyggnation. Snidare Arkitekter har upprättat en RAM-beskrivning  som listar 10

vad man har att förhålla sig till vid renoveringen av Midgårds förskola. Här följer ett urval från den 
beskrivningen: 

• Krav i BSF 1993:57 med ändringar till och med 2011:26 (BBR 20) ska tillämpas. 
• Krav i konstruktionsregler BFS 2010:28 (EKS 7) ska tillämpas. 
• Utförande skall ske enligt Hus AMA 11’s anvisningar. 
• Byggprodukter ska om möjligt vara CE-märkta. 
• Förskolan ska uppfylla ljudklass C enligt SS-EN 25268:2007. Dock gäller ej detta krav för barn-

toaletter, där ljudkravet i dörr är 0 dB. 
• Endast byggmaterial som finns klassade som grön/“Rekommenderas” eller gul/“Accepteras” i 

miljödatabasen https://www.byggvarubedomningen.se (2015-06-23) får användas. 

 https://www.sgbc.se (2015-06-23).7

 Se [1] sid. 7 avsnitt Alternativ 3.8

 Se [13] sid. 4 avsnitt Omfattning.9

 Se [18] sid. 4 avsnitt 01.S.10
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2. Beskrivning av befintlig byggnad

Förskolan är en enplansbyggnad uppförd år 1981  (fig. 1). 11

Grund och golvuppbyggnad: 
Betongplatta på mark med 100 mm underliggande värmeisolering. Ovan plattan finns ett flytande 
golv med 35 mm sand + plastfolie + 50 mm cellplast + 22 mm spånskiva + golvbeklädnad (fig. 3 
och 5). I storkök och våtrum har dock en övergjutning lagts istället . På tidigare vattenskadad del 12

vid entréhallen är ett icke mekaniskt ventilerat Granab -golv med plåtprofiler inlagt (fig. 6). 13

Stomme och ytterväggar: 
Fasadväggar är utförda tvåstegstätade med träpanel utvändigt + glespanel + asfaboard + bärande 
träreglar/värmeisolering + plastfolie + spånskiva/gipsskiva (fig. 5-6). Delar av syll är av tryckim-
pregnerat virke (fig. 7). Invändiga bärande väggar består av träreglar + träsyll + spånskiva/gipsskiva 
och är placerade direkt på betonggrundplattan (fig. 5-6). De innerväggar som är placerade i de delar 
av byggnaden som har flytande golv har kontakt med golvsandslagret (fig. 5). 

Yttertak och vindsbjälklag: 
Sadeltak med trätakstolar + panel + ytskikt av papp . Vindsbjälklag enligt figur 4. 14

Ventilation: 
Till- och frånluftssystem med värmeåtervinning (FTX) . 15

Uppvärmning: 
Vattenburet värmesystem, med radiatorer , kopplat till fjärrvärme . 16 17

Fig. 1 Befintlig byggnad.                    (foto från Nynäshamns kommuns webplats Dexter)

�

 Se [2] sid. 3.11

 Se [2] sid. 9.12

 http://granab.se (2015-06-23).13

 Se [3] sid. 3 avsnitt 3.14

 Se [19] sid. 4 avsnitt 57.15

 Se [20].16

 Se [19] sid. 3 avsnitt 56.17
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Fig. 2 Planritning befintligt utförande         (del av ritning A90.1-A00, Snidare Arkitekter AB, 2015)

!

���

Fig. 3 Befintlig konstruktion med mått. Golvuppbyggnaden är den som återfinns i avdelningen 
Loke och personalutrymmena, jämför med fig. 5.

(del av ritning K-20.2-001, Konsultfirma 3, 2014)

�

Sida �  av �4 41
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Fig. 4 Befintlig grund-, vägg- och takkonstruktion.

Här beskrivs även arbetsgången för byte av den fuktskadade nedre delen av ytterväggen 
med hjälp av stämpning.

(del av ritning K-20.2-002, Konsultfirma 3, 2014)

�

Sida �  av �5 41
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Fig. 5 Originalkonstruktion, avdelning Loke och personalutrymmen.
(schematisk illustration Konsultfirma 1, 2014)

�

Fig. 6 Renoverade delen entré, avdelningen Tor och Oden.
(schematisk illustration Konsultfirma 1, 2014)

�

Sida �  av �6 41
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Fig. 7 Ytterväggssyll i genomskärning.

Den inre undre syllen är av tryckimpregnerat virke.

(schematisk illustration Konsultfirma 1, 2014)

�
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3. Den befintliga byggnadens brister
En behovsanalys  har sammanställts av Nynäshamns kommun och Daniel Snidare, Snidare 18

Arkitekter AB. Behovsanalysen bygger bland annat på en skadeutredning  av, här kallad, 19

Konsultfirma 1 samt en teknisk inventeringsrapport  av, här kallad, Konsultfirma 2. 20

Avsnitt 3.1 innehåller sammanfattningen (kursiv text) från skadeutredningen och avsnitt 3.2-3.5 
innehåller utdrag från behovsanalysen. 

3.1. Skadeutredning

Undersökningarna visar på att det finns mikrobiella skador i byggnaden. Dessa har i den ursprung-
liga delen orsakats av en konstruktion där diffusionsfukt från mark påverkar skiktet med sand och 
de kringliggande detaljer av trä- och gipsmaterial som förekommer i den nivån. Det skall beaktas 
att ett sandskikt aldrig är helt fritt från organiskt material varför tillväxt av mikroorganismer även 
sker där. En överslagsberäkning i Wufi  på befintlig golvkonstruktion visar att denna då får en re-21

lativ fuktighet över den kritiska nivån för mikrobiologisk tillväxt i organiskt material. Detta verifie-
ras av de fuktmätningar som utförts. Orsaken till detta bedöms vara en kombination av för spar-
samt tilltagen underliggande termisk isolering (isolering under betongplattan) i kombination med 
termisk isolering ovan betongplattan och för täta material i övergolvskonstruktionen. 

Viss påverkan från slagregn och/eller ursprunglig byggfukt kan inte heller uteslutas. 

I den del av objektet där vattenskada skett bedöms orsaken vara att tidigare vattenskador inte han-
terats på rätt sätt. Även här bedöms dock den nya golvkonstruktionen (med en oventilerad golvkon-
struktion och en tät plastfolie i konstruktionen) vara riskabel och kunna orsaka höga fukttillstånd 
för syllar belägna i det ventilerade skiktet under golvspånskivorna. 

De kalla golven kan förklaras med otätheter på diffusionsspärren då kall luft kommer in utifrån i 
golvet. Man kan även se ett renoveringsbehov av ytskikten i våtutrymmen på avdelningen Loke, kök 
och personalrum där mattorna har krympt vid anslutningarna mot golvbrunnarna.  

 Se [1].18

 Se [2].19

 Se [4].20

Wufi, http://www.wufi.se (2015-06-23), är ett PC-program för beräkning av kopplade värme- och 21

fuktförhållanden i byggnadsdelar och konstruktioner (förf. anm).
Sida �  av �8 41
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3.2. Brister i teknik

3.3. Brister i funktion

Organisation och storlek 
Midgårds förskola ligger på en strategiskt bra plats inom kommunen. Behovet av förskoleplatser är 
idag stort och förväntas öka ytterligare i framtiden. Vid en renovering kan man därför tänka långsik-
tigt och planera för en möjlighet att utöka lokalytan med en tillbyggnad, så att man nu eller i framti-
den kan nå kommunens mål med önskade minimiantal barn per förskoleenhet (80 barn). 

• Verksamheten är något för liten för att uppfylla Barn- och utbildningsförvaltningen BUFs målsätt-
ning om storlek på förskolor (målet är minst 80 barn).  

• Verksamheten är något för liten för att få tillgång till eget tillagningskök . 22

Utrymningsvägar Måste byggas med bland annat nya altandörrar. Nu används fönster som utrymnings-
väg vilket inte är tillåtet.

Storkök Storköket är slitet och lokalen uppfyller inte dagens standard för ett kök. Ytorna är 
svåra att rengöra, ett gammalt soprum används som kylrum, delar av utrustningen 
behöver bytas ut. Renseriet nyttjas som arbetsplats och det saknas tvättställ. Köks-
personal saknar även tillgång till egen toalett med omklädningsrum. Rumshöjden 
uppfyller inte kraven.

Fönster Hälften av fönstren är i behov av renovering eller utbyte.

Golv Ytskikt på golv och väggar är i behov av renovering i cirka hälften av utrymmena.

Akustik Alla tak består av undertaksplattor av hårt ljudreflekterande skivmaterial. Ingen av 
dessa uppfyller ljudkrav för efterklangstid (buller skapat i rum) och påverkar arbets-
miljön negativt.

Brandlarm Brandlarm måste byggas ut och kompletteras.

El Elinstallationen i byggnaden är original och närmar sig sin tekniska livslängd.

Belysning Är till delar original och inte anpassad till verksamheten och dagens krav.

Dagsljus Förskolan har fått anmärkningar för dåligt dagsljus (se [5], Dagsljus).

Rumshöjd Rumshöjden i kök och stora utrymmen uppfyller ej krav i BBR.

 Mer än 100 portioner per dag krävs enligt [9] sid 15, steg 3.22
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3.4. Brister invändigt

3.5. Brister miljöbyggnad 

Förskolan kommer inte upp i nivå att klassas enligt systemet för miljöbyggnad och har därför idag 
en nivå under ”Brons". 

Delar som inte uppfyller krav är: 

• solvärmelast 
• fuktsäkring 
• termiskt klimat sommartid 

Fuktsäkring måste åtgärdas för att klara arbetsmiljön. Om solavskärmning monteras ovan fönster 
mot söder uppfylls klass "Brons" och om även energislaget/bränslemixen och dagsljuset förbättras 
kan klass "Silver" uppnås. “Guld"-klass är ej möjlig att klara i detta hus.  
Det finns vidare potential att ytterligare sänka energiförbrukningen genom åtgärder på klimatskal 
och huskompletteringar, till exempel genom utbyte av fönster och tilläggsisolering av fasader.  

Ytanvändning Verksamheten tycker idag att lokalerna består av för många små utrymmen för barnen, 
vilket leder till en mer personalkrävande tillsyn. Önskemål är att ha större, gärna avlånga 
eller vinklade, rum som möbleras till mindre delar.

Korridorer och hallar är alldeles för stora och tar mycket yta i anspråk.

Varje barngrupp har idag sin egen entré vilket leder till att mycket ljusinsläppande fasadyta 
går åt till biutrymmen som vindfång och kapprum.

Utrymmen för personalen är utspridda och ytineffektiva. Personalen önskar ett pausrum 
med kök, ett arbetsrum med plats för två datorer och bord för tillverkning och reparation av 
pedagogiskt material samt ett samtalsrum för 6-8 personer.

Toaletter Toaletterna är idag felaktigt fördelade efter åldrarna på barnen i de olika barngrupperna. 
Till exempel har 24 av de större barnen en toalett att dela på.
Det saknas en centralt belägen rullstols-WC (RWC) med godkända mått.

Barnvagnar Idag parkeras barnvagnar inomhus i syfte att hålla dem varma inför barnens utomhusvila i 
sina vagnar. Detta tar plats och drar in smuts.

Sida �  av �10 41
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4. Åtgärdsförslag och val av alternativ
Konsultfirma 1 och Konsultfirma 2 fick i uppdrag att ta fram åtgärdsförslag. Nedan följer en 
sammanfattning av förslagen . För en mer utförlig beskrivning, se bilaga 1 och 2. 23

4.1. Konsultfirma 1

Golv 
Nuvarande flytande golvkonstruktion byts ut mot ett mekaniskt ventilerat luftspaltsbildande golv av 
typ Granab, Nivell eller Platon. 

I de delar som har övergjutna golv kontrolleras om dessa är av sandwich-typ (där mellanliggande 
organiskt material kan förekomma). Om det är sandwich-konstruktion så kan det finnas skador nere 
i konstruktionen som då får hanteras vid renoveringen. 

Ytterväggar 
Öppnas upp till fönsterbröstning och mikrobiellt skadat virke, isolering, med mera byts ut. Nedre 
delen av väggen ersätts med en mur av lättbetong/isoblock. Då kommer träsyllen, alternativt plåt-
syllen, högre upp från marken och väggen påverkas inte på samma sätt av regn och snö. Fuktskydd 
appliceras mellan mur och syll. Ytterpanel och asfaboard byts ut. Kontroll av att diffusionsspärr 
finns på insidan av ytterväggarna och att den är erforderligt lufttät vid avslut för att minimera luft-
transport genom väggen. 

Bärande innerväggar 
Träsyllar byts ut och fuktskydd läggs mellan betong och syll. Alternativt kan plåtsyll användas. 

Ickebärande innerväggar 
Öppnas upp i underkant för kontroll av mikrobiella skador och vid återställande flyttas innerväg-
garna upp i möjligaste mån och placeras ovanpå det nya golvet. 

Fig. 8 Schematisk lösning syllbyte där syll höjs upp från marken

�

 Se [2] sid. 14 och [3] sid. 4.23
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4.2. Konsultfirma 2

1. Rivning av befintlig förskola inklusive grundplatta. 

2. Nybyggnad i ett plan med 4-5 avdelningar. 

3. Renovering av befintlig förskola: 

Golv 
All fast och lös inredning demonteras och övergolv rivs ner till grundplattan. Betongytan damm-
sugs. Eftersom plattan har begränsad underliggande isolering  måste ett luftspaltsbildande meka-
niskt ventilerat Granab 3000-golv monteras. Befintliga icke bärande innerväggar kapas och pallas 
upp och ny syll placeras ovan nytt övergolv. Viktigt att anslutning mot vägg blir tät och att inget 
organiskt material finns under golvnivån, se fig. 9. 

Ytterväggar 
Träpanel, läkt och asfaboard byts ut. Oorganisk Weatherboard används istället för asfaboard. På in- 
sidan rivs vägg cirka 1 meter upp från grundplattan så att mikrobiellt skadat trävirke/isolering kan 
bytas ut. Syll, väggreglar och isolering rivs etappvis 0,7 meter upp från grundplattan. Efter hand 
monteras nya dubbla omlottlagda väggreglar som skruvas till befintliga kapade reglar. Plåtsyll och 
sylltätning monteras. Ny isolering, plastfolie och väggskivor av gips/spån monteras lika befintlig 
vägg, se fig. 9. I våtrum byts gips/spånskivor ut mot oorganiska väggskivor. 

Ickebärande innerväggar 
Befintlig syll och väggreglar rivs 0,7 m upp från grundplattan. Nya reglar omlottskarvas sedan till 
de befintliga. Syll placeras ovan nytt ventilerat golv. I våtrum byts gips/spånskivor ut mot oorgani-

ska väggskivor och i övrigt lika befintligt. 

Bärande innervägar 
I stort sett samma förfarande som vid ickebärande 
innerväggar, dock med den skillnaden att väggregel-
skarvarna görs dubbelt omlottade samt att syllen av 
plåt, med underliggande sylltätning, skruvas fast i 
grundplattan. I våtrum byts gips/spånskivor ut mot 
oorganiska väggskivor och i övrigt lika befintligt. 

En nackdel med renoveringsalternativet  är att bygg-
naden inte kommer att nå upp till dagens energikrav 
med avseende på isolertjocklekar, fönster, etc.  

Sida �  av �12 41
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4.3. Nynäshamns kommuns förstudie

En förstudie , där sex olika förslag (0-5) på lösning diskuterades, sammanställdes av Nynäshamns 24

kommun och Daniel Snidare, Snidare Arkitekter AB. Här följer en kortfattad sammanfattning av de 
olika alternativen: 

Alter-
nativ

Beskrivning Uppskattad
projekttid
(veckor)

Miljö-
byggnad

Uppskattad
kostnad

(miljoner kr)

0 Inte göra någonting.

Brott mot miljöbalken, arbetsmiljölagen, arbetarskydds-
styrelsens författningssamling, PBL med flera.
Verksamheten ställs inför akut hot om vite med mera.

klassad

1 Renovering/sanering enligt Konsultfirma 1 och 2

Minsta möjliga kostnad.
Endast konstruktionsdelar angripna av fukt/mögel åtgär-
das.
Planlösning och storlek lika befintlig.

25 klassad 7

2 Renoveras enligt principerna i Konsultfirma 1:s 
förslag.

Förutom fukt-/mögel-sanering åtgärdas även tekniska 
brister.
Planlösning anpassas till verksamhetens önskemål.

30 klassad,
ev. brons

13

3 Samma åtgärder som i alternativ 2, men med en 
tillbyggnad, placerad i markplanet, som höjer 
kapaciteten från 60 till 80 barn.

Risker:
Målsättningen att bli klar inom 25-30 veckor kanske inte 
går att uppfylla.
Tillbyggnaden riskerar att komma inom mark som ej får 
bebyggas, den får anta en sned form för att hålla sig 
inom detaljplan och därmed tidplanen. Bygglov för en rak 
byggnad kan i värsta fall ta 2 år.

35 klassad,
ev. brons

19

4 Befintlig förskola rivs ner till betongplattan och 
återuppbyggs med förhöjd fasad för uppnående av 
invändigt krav på takhöjd, i övrigt lika befintlig. 
Planlösningen anpassas till verksamhetens 
önskemål.

35 silver 16

5 Nybyggnation av en ny förskola i två våningar på 
fastigheten.

Storlek för ca 100-120 barn med tillagningskök. 
Byggnadens utformning efter detaljplan och gällande 
regler och krav. Byggs efter skolmodellen.

45 guld 22

 Se [1] sid. 5.24
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4.4. Val av alternativ

Nynäshamns kommun valde alternativ 2. Det alternativet håller sig inom den uppställda tidsramen 
och till budgeten  samt ger en planlösning mer anpassad till dagens pedagogiska krav. 25

Alternativ 2 innebär: 

Förskolan renoveras/saneras enligt de principer som finns från Konsultfirma 1. Renoveringen sker inom 
den befintliga byggnadens klimatskal. Planlösningen anpassas till verksamhetens önskemål. Förutom fukt/
mögelsaneringen åtgärdas tekniska brister i övrigt.

Sanering Befintlig golvkonstruktion rivs och ersätts med ny enligt Konsultfirma 1 eller med ny betong 
med ingjuten golvvärme. Syll byts ut runt hus.

Planlösning Efter renoveringen byggs innerväggar upp med en planlösning som är anpassad till dagens 
pedagogiska krav i samråd med verksamheten. Med större rum, mer öppenhet och dags-
ljus, mer glaspartier. 
Nya utrymningsvägar för brand byggs med bland annat tre nya altandörrar med sidoljus. 

Våtrum Nya toaletter och skötrum. Delvis nyanslutning av avlopp under befintlig platta på mark, viss 
bilning kommer att krävas. 

Storkök Nya ytskikt, eventuellt utgår renseri, nya tvättställ, ny/moderniserad utrustning, ny personal-
toalett med omklädningsrum.

Fönster Utbyte eller renovering av de som är i behov av det.

Akustik Nya undertaksplattor i ljudabsorptionsklass A. Monteras dikt valv för att spara rumshöjd. 
Nya väggar och nya dörrar i ljudklass C enligt SS-EN 25268:2007 med undantag på barn-
toaletter. 

Golv Ny beläggning av linoleum och trä. Granitkeramik med hålkärl i våtrum.

Brand Nytt brandlarm och nya utrymningsvägar byggs med bland annat tre nya altandörrar. 

El Till stor del nya elinstallationer och ny belysning.

Ventilation Ligger på vinden och fungerar bra. Huvudkanaler i tak behålls och don anpassas till ny 
planlösning.

Rumshöjd Genom ny konstruktion i golv kan 50 mm neråt sparas. Nya bättre ljudabsorbenter i tak tar 
30 mm. 2680-30+50 = 2700 mm = uppfyller krav i BBR.

 Se [14] och [15].25
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5. Teknisk beskrivning och värdering av de åtgärder 
som slutligen valdes

Fig. 10 Midgårds förskolas nya utseende efter renoveringen.                      (foton författaren, 2015)

�
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5.1. Ny planlösning

5.2. Energibalansberäkning

En energibalansberäkning  har gjorts. Den visar att för att nå upp till energianvändningskraven i 26

BBR 20 så krävs följande: 

• Yttervägg tilläggsisoleras på insidan med 45 mm mineralull. 
• Vinden tilläggsisoleras med 300 mm lösull. 
• 18 fönsterpartier byts ut och har ett nytt U-värde på 0,9 W/(m2K). 
• Ytterdörrar byts och har U-värde på 1,3 W/(m2K). 
• Ny entrédörr har U-värde på 1,1 W/(m2K). 
• Ventilationssystemet injusteras. 

Fig. 11 Planritning nytt utförande                 (del av ritning A40.1-A00, Snidare Arkitekter AB, 2015)

�

 Se [11] sid. 4 avsnitt Kommentarer.26
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5.3. Beskrivning av slutgiltig grund- och golvkonstruktion

Till skillnad från de två konsultfirmornas förslag, med en luftat uppbyggd golvkonstruktion av typ 
Granab/Nivell  ovan den befintliga grundplattan, valdes istället ett gjutet golv med en uppbyggnad 27

enligt fig. 12-15. Orsaken var att ett luftat golv skulle ha spräckt budgeten . 28

Fig. 12 Nytt utförande i alla utrymmen förutom storkök och våtrum.
(del av ritning K-20.2-001, Konsultfirma 3, 2014)

�

Fig. 13 Detalj 5 i fig. 12.
(del av ritning K-20.2-001, Konsultfirma 3, 2014)

�

  http://www.nivellsystem.se (2015-06-23).27

 Se [16] och [17] punkt 1.2.1.28
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Fig. 14 Nytt utförande i storkök.
(del av ritning K-20.2-001, Konsultfirma 3, 2014)

�

Fig. 15 Nytt utförande i våtrum.
(del av ritning K-20.2-001, Konsultfirma 3, 2014)

�
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För att anpassa rör och brunnar till den nya planlösningen var det nödvändigt att såga upp grund-
plattan (fig. 16-18). 

Fig. 16                                       (foto Interaxo, 2014) Fig. 17                                       (foto Interaxo, 2014)

� �

Fig. 18 Nytt utförande vid nya rörschakt och brunnar.
(del av ritning K-20.2-002, Konsultfirma 3, 2014)

�
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Fig. 19
Den åldringsbeständiga plastfolien utlagd efter att 
grundplattan dammsugits noggrant.

(foto Interaxo, 2014)

Fig. 20
EPS-cementen appliceras.

(beskuret foto Interaxo, 2014)

�

�

Fig. 21
Armeringsnät utlagt.

(foto Interaxo, 2015)

Fig. 22
Golvvärmeslingor utlagda.
Observera de uppstickande 
buntbanden. Mer om dessa i 
avsnitt 5.4.

(beskuret foto Interaxo, 2015)

Fig. 23
Avjämning klar.

(beskuret foto Interaxo, 2015)

� � �
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5.4. Värdering av slutgiltig grund- och golvkonstruktion

Plastfolie som fuktspärr 
I den nya konstruktionen är skyddet mot inträngande markfukt i golvkonstruktionen helt beroende 
av att plastfolien, mellan grundplattan och EPS-cementen, inte är skadad (till exempel av verktyg 
och sulor, jämför med fig. 20) samt att alla plastfolieskarvar är täta. 

I våtrum blir golvkonstruktionen ovan plastfolien instängd mellan två täta skikt på grund av våt-
rummens golvtätskikt. Det kan innebära att fukt binds i avjämningsmassa och EPS-cement vilket i 
sin tur kan orsaka problem med vidhäftningen för golvytskikt. 
  
Golvvärme 
Att installera golvvärme i en grundkonstruktion med platta på mark med endast 100 mm tjock un-
derliggande värmeisolering kan vara en riskkonstruktion. Så tunn värmeisolering räcker inte för att 
hindra marken under plattan från att värmas upp av golvvärmen. Om golvvärmen stängs av under 
varmare årstid finns risk att marken blir varmare än grundplattan, vilket kan leda till fuktvandring 
från mark till platta (fukt vandrar från varmt till kallt). Plastfolien hindrar dock fortsatt fuktvandring 
upp i golvkonstruktionen, men det förutsätter att folien inte har några skador. 

BBR-rumshöjdskravets inverkan på golvvärmeslingor 
För att försöka uppnå krav på rumshöjd enligt BBR 20 (2700 mm) har golvkonstruktionens höjd fått 
göras så låg som möjligt. Det har inneburit att att man har gjort avjämningsmasselagret tunt, som i 
sin tur innebär att de ingjutna golvvärmeslingorna ligger så nära golvytan att de riskerar att perfore-
ras och springa läck om man i framtiden till exempel vill flytta innerväggar eller göra andra infäst-
ningar i golvet. Under byggtiden löstes problemet genom att markera golvvärmeslingorna med 
buntband (fig. 24-25). Men buntbanden syns inte efter att ytskikten (mattor med mera) har applice-
rats på den avjämnade golvytan. 

Fig. 24 Buntband kring golvvärmeslingorna.
(foto Interaxo, 2015)

Fig. 25 Buntbanden sticker upp ur avjämningen.
(foto Interaxo, 2015)

� �
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5.5. Beskrivning av slutgiltig väggkonstruktion

För ritningar se fig. 12-15 under avsnitt 5.3. 

Ytterväggar 
Även den slutgiltiga väggkonstruktionen är tvåstegstätad, se fig. 12-15. 

Den nedre fuktskadade delen av ytterväggen avlägsnades, se fig. 26. 

Med hjälp av LECA-block har en förhöjd sockel byggts upp under alla ytterväggssyllar (fig. 26-28). 
Sockeln höjer upp syllen från marken så att den blir mer skyddad från regn och snö, till skillnad 
från tidigare då syllen var förankrad direkt i grundplattan. 

Mellan LECA-blocken och den nya träsyllen har ett kapillärbrytande skikt av grundisoleringspapp 
placerats (fig. 27). LECA-blocken har slammats på insidan (fig. 28) och på utsidan har de beklätts 
med extruderad polystyrencellplast och limmad/skruvad mineritskiva (fig. 29). 

Fuktspärren är indragen 45 mm i väggen, sett inifrån, (fig. 30) i alla rum förutom de rum som har en 
högre fuktbelastning, det vill säga i storkök och våtrum. Där är fuktspärren istället placerad precis 
bakom väggfibergipsskivan (fig. 31). 

Fig. 26           (foto Interaxo, 2014) Fig. 27           (foto Interaxo, 2014) Fig. 28           (foto Interaxo, 2014)

! � �

Fig. 29

(beskuret foto Interaxo, 2014)

Fig. 30
Här syns den indragna fuktspär-
ren, innan tilläggsisoleringen har 
monterats.

(foto Interaxo, 2015)

Fig. 31
Här syns en icke indragen fukt-
spärr, med tilläggsisoleringen ba-
kom plastfolien istället.

(foto Interaxo, 2015)

�

� �
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På den yttre delen av ytterväggen har den fuktskadade vindskyddande asfaboarden bytts ut mot ny. 
Även ytterpanelen och den luftspaltsbildande glespanelen är utbytt (fig. 32-33). 

Bärande innerväggar 
Även innerväggarnas syllar har placerats på LECA-block. Till skillnad från ytterväggen har man här 
dock valt att använda stålskenor (syll) och stålreglar (fig. 34). 

Ickebärande innerväggar 
Innerväggarna är skruvade direkt mot golvavjämningsskiktet utan någon LECA-blocksförhöjning. 
Även här är syll och reglar tillverkade av stålplåt (fig. 35). 

Nödutgångar 
Dagens krav på nödutgångar i form av dörrar har lett till att antalet nödutgångar med dörr har ökat i 
antal i den renoverade byggnaden, jämför de båda planritningarna i bilaga 3. 

Fig. 32                        (beskuret foto Interaxo, 2015) Fig. 33                                    (foto författaren, 2015)

� �

Fig. 34 Bärande innervägg.
(beskuret foto Interaxo, 2014)

Fig. 35 Ickebärande innervägg.
(foto Interaxo, 2015)

� �
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5.6. Värdering av slutgiltig väggkonstruktion

Fuktspärr (plastfolien) 
Att ha en indragen fuktspärr (fig. 30) möjliggör framtida infästning i väggarna utan att fuktspärren 
skadas. Dessutom kan elinstallationer dras i väggen utan att fuktspärren måste penetreras. Det finns 
dock en risk att inomhusluftens fukt, som vandrar genom väggen, kondenserar mot plastfolien och 
fuktar upp de liggande 45x45-väggreglarna. 

I rum med högre fuktbelastning, storkök och våtrum, har man valt att placera fuktspärren precis ba-
kom väggfibergipsskivan (fig. 31) för att på det sättet försäkra sig om att inte den fuktiga inomhus-
luften ska kondenseras någonstans inne i väggen. Dock blir fibergipsskivorna instängda mellan två 
täta skikt, plastfolien och tätskiktet bakom kaklet, men Fermacell fibergips är en våtrumsskiva så 
det är eventuellt inte något problem. 

För att få en luft- och ångtät konstruktion måste väggens fuktspärr ansluta till den tätande fogen 
mellan vägg och karm. Enklast är då att placera fönster- och dörrkarmar i samma plan som väggens 
fuktspärr, se fig. 39. Här har man istället valt att placera karmarna längre ut i fasaden (fig. 36-38). 
Då måste väggens fuktspärr vikas in i fönster- och dörrhål för att nå fram till den tätande fogen. Sär-
skilt i hörnen kan det då bli svårt att få en helt luft- och ångtät konstruktion (fig. 36-37). 

Fig. 36 Fönsterhål.
(foto författaren, 2015)

Fig. 37 Fönsterhål.
(foto författaren, 2015)

Fig. 38 Dörrhål.
(foto författaren, 2015)

� � �

Fig. 39

Figur a visar plastfoliens läge i väggen när den monteras i samma 
plan som den tätande fogen mellan vägg och fönsterkarm medan 
figur b visar en invikt folie (som i detta fall).

(illustration från [8] figur 6.10) �
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Kapade och omlottskarvade ytterväggsreglar samt stående ytterväggsreglar kring fönster 
Att omlottskarva väggreglar (fig. 41) innebär att reglarna får dubbel bredd kring skarven. Köldbryg-
gorna i konstruktionen ökar alltså i de områdena. Att bevara den befintliga byggnadens tre reglar i 
bredd (fig. 40-41), på var sida om fönsterpartierna, innebär en onödigt stor köldbrygga. Om man vid 
renoveringen hade bytt ut de tre reglarna mot en enkel, så skulle den köldbryggan ha minskat med 
2/3-delar. Rent hållfasthetsmässigt hade det nog inte heller inneburit några problem. 

Värmeisolering 
Tilläggsisolering med 45 mm mineralull på insidan av ytterväggen är en av de åtgärder som krävs 
för att nå upp till kraven i BBR 20 (se avsnitt 5.2). Att placera tilläggsisoleringen mellan nya hori-
sontellt liggande 45x45-väggreglar minskar dessutom mängden köldbryggor i väggkonstruktionen 
(fig. 30-31). 

Fermacell fibergips som väggskivor 
Fermacells  fibergipsskivor kombinerar flera goda egenskaper i en enda produkt. De är godkända 29

för våtrum, brandskyddande, ljudisolerande samt slag- och skruvfasta. 

Asfaboard som vindskydd 
Asfaltimpregnerad träfiberskiva, asfaboard, kan få omfattande påväxt av mikroorganismer om den 
utsätts för fukt . 30

Tvåstegstätning 
Genom att göra väggen tvåstegstätad, med en dränerande, luftande och tryckutjämnande luftspalt 
mellan den regnskyddande ytterpanelen och den vindskyddande asfaboarden, så minskas risken för 
att fasadfukt ska fortsätta in i väggkonstruktionen . 31

Fig. 40
Fuktskadade nedre väggregeländar bortkapade.

(foto Interaxo, 2014)

Fig. 41
Omlottskarvade väggreglar i reparerad yttervägg.                     

          (beskuret foto Interaxo, 2014)

� �

 http://www.fermacell.se/se/content/fibergips_1187.php (2015-06-23).29

 Se [10] sid. 138 avsnitt Yttervägg med träpanel.30

 Se [10] sid. 137-138.31
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5.7. Beskrivning av slutgiltig vindsbjälklagskonstruktion

Vindsbjälklaget har tilläggsisolerats med lösull och den befintliga duken av presenningstyp har 
punkterats med 1-2 snitt per kvadratmeter för att undvika risk för två täta skikt i vindsbjälklagskon-
struktionen. En ny fuktspärrande plastfolie har monterats mot den befintliga glespanelen (fig. 42- 
44). 

Fig. 42                           (beskuren ritning A40.2-A10, Snidare Arkitekter AB, 2015)

�

Fig. 43         (foto författaren, 2015) Fig. 44         (foto författaren, 2015)

� �
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5.8. Värdering av slutgiltig vindsbjälklagskonstruktion

Enligt Konsultfirma 1 visade den okulära besiktningen av den befintliga vinden inte på några ska-
dor . Att tilläggsisolera vindsbjälklag är ett effektivt sätt att sänka uppvärmningskostnaderna i en 32

byggnad. Det är även en av de åtgärder som krävs för att nå upp till kraven i BBR 20 (se avsnitt 
5.2). Varm luft stiger uppåt och om man gör det svårare för den att försvinna ut genom taket med 
hjälp av tilläggsisolering så har man gjort en energibesparing. Men när man tilläggsisolerar en ute-
luftsventilerad vind så innebär det att temperaturen sjunker på vinden vilket kan leda till en förhöjd 
risk för fuktskador . Det är dessutom av största vikt att den fuktspärrande plastfolien (fig. 43-44) 33

verkligen blir ordentligt tät vid skarvar och genomföringar. Annars kan den fuktiga varma inomhus-
luften sippra upp på den kalla vinden och kondenseras där, vilket även det kan leda till fuktskador.  

 Se [2] sid. 11.32

 Se [10] sid 158-159.33
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6. Diskussion

6.1. Motiv till att renovera
• Håller sig inom de tidsramar som har ställts upp. 
• Håller sig inom den uppställda budgeten. 
• Möjlighet att uppnå Miljöbyggnad Brons, istället för den befintliga byggnadens Klassad. 
• Att någorlunda kunna anpassa planlösningen till dagens pedagogiska krav. 

6.2. Motiv till att bygga nytt
• En byggnad är ett system. Alla ingående delar är vid uppförandet anpassade till varandra. Så fort 

man ändrar någonting i en befintlig byggnad är alltså risken stor att problem uppstår. Ett exempel 
från Midgårds förskola är införandet av golvvärme. För bästa komfort för barnen har sådan instal-
lerats vid renoveringen. Det kan dock innebära problem. Den befintliga grundplattans underlig-
gande värmeisolering är endast 100 mm tjock och därför inte anpassad till sådan uppvärmning. 
För golvvärme brukar 250 mm eller mer rekommenderas . Orsaken är att man vill hindra golv-34

värmen från att värma upp den underliggande marken. Grundplattan ska alltid vara varmare än 
marken inunder på grund av att man då får en naturlig fuktvandring från plattan ned mot marken 
(fukt rör sig från varmt till kallt). Som det är nu, med endast 100 mm tjock värmeisolering, så är 
risken överhängande att den underliggande marken kommer att få en högre temperatur än grund-
plattan efter att man har sänkt, eller stängt av, golvvärmen på våren. Då är risken stor att fukt från 
underliggande mark börjar vandra upp i grundplattan. Nu har man förvisso lagt ut en fuktspärr i 
form av en plastfolie mellan grundplattan och golvöverbyggnaden, men om folien skulle vara ska-
dad någonstans så finns det alltså en risk att fukt tränger upp i golvkonstruktionen vilket kan leda 
till ånyo fuktskador. Man kan alltså säga att fuktskyddet av den nya golvkonstruktionen är helt be-
roende av att den tunna plastfolien verkligen är helt oskadad. Det är alltså en riskkonstruktion. En 
nybyggnation med en tjockare underliggande värmeisolering hade inte bara gjort golvkonstruktio-
nen fuktsäkrare, den hade även gjort att mindre del av golvvärmen går förlorad till underliggande 
mark, byggnaden hade alltså blivit mer energisnål. Om man hade valt en mekaniskt ventilerad 
uppbyggd luftad golvkonstruktion av typ Nivell/Granab (enligt de två konsultfirmornas förslag, se 
bilaga 1 och 2) så hade risken för fuktvandring från marken till golvkonstruktionen minimerats. 
Men man hade ändå varit begränsad av den befintliga byggnadens skal. Dessutom är det bättre att 
inte vara beroende av en ventilationsanläggning för att skydda sig från fuktskador från inträngan-
de markfukt. En nybyggd platta på mark med ordentligt tilltagen underliggande värmeisolering är 
att föredra. 

• Enda sättet att uppnå Miljöbyggnad Guld, vilket är Nynäshamns mål för kommunens fastigheter. 

• Originalskalet begränsar vad som är möjligt att göra vid en renovering. Bland annat har man fått 
frångå BBR:s rumshöjdskrav på 2700 mm. I till exempel storköket blev rumshöjden  2450 mm 35

och i förrummet 2300 mm. 

 Se [21] sid. 1 avsnitt Husgrunden och golvmaterialet.34

 Se [12] paragraf 8.2.5.35
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• Planlösningen går att helt anpassa till dagens pedagogiska krav vid nybyggnation. Även om det 
går att ändra planlösningen vid en renovering så kan man dock inte göra några stora förändringar 
på grund av det begränsande originalskalet, jämför med den gamla och nya planritningen i bilaga 
3. 

• Originalskalet gör att man ibland får ta risker när man försöker uppnå dagens krav. Ett exempel är 
golvavjämningsskiktet. Vid ombyggnationen har det fått göras tunt för att skiktet ska inverka så 
lite som möjligt på rumshöjden. Det har lett till att de ingjutna golvvärmeslingorna ligger mycket 
nära golvytan vilket innebär en risk, se avsnitt 5.4. 

• Stordriftsfördelar om förskolan byggs ut vid en nybyggnation. Färre pedagoger per elev samt 
möjlighet att få tillgång till eget tillagningskök, se avsnitt 3.3. 

• Alla krav enligt BBR kan uppnås (ljud, ljus, energihushållning, rumshöjd, tillgänglighet, med 
mera). 

• Enligt Skolhusutredningen  avsnitt 3.3.1 kommer dagens förskoleplatser att börja tryta under år 36

2017. Därför behöver Nynäshamns kommun bygga fler förskolor, eller bygga till de befintliga. 

Det finns alltså mycket som talar för, både i denna rapport och i Skolhusutredningen, att det är bät-
tre att bygga nytt istället för att renovera.  

Skolhusutredningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSF) 
hos Nynäshamns kommun tog år 2013 fram en skolhusutredning tillsammans med de externa 
konsulterna WSP och Snidare Arkitekter AB. I avsnitt 3.4.1 kan följande läsas: 

3.4.1 STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR OMBYGGNAD OCH NYBYGGNAD 
Förskolor och grundskolor i framförallt Nynäshamns tätort har så pass små markytor att önsk-
värd expansion ibland inte är möjlig. I vissa fall kan en befintlig byggnad rivas och ersättas med 
ny i fler våningar, i annat fall behöver en ny lokalisering hittas för att klara av expansionsbeho-
ven. Nynäshamns kommun har ett lågt kapitalvärde på sina fastigheter med verksamhetslokaler. 
Det utgör endast ca 65 % av vad närliggande Södertörnskommuner har i kapitalvärde/kvadrat-
meter. För att upprätthålla och höja statusen på byggnaderna står kommunen därmed inför om-
fattande kommande investeringar. Svårigheter att bygga om och bygga till förskolor och grund-
skolor på befintlig lokalisering, samt det stora underhålls- och investeringsbehovet i nuvarande 
byggnader gör att alternativet nybyggnation på annan plats i många fall kan vara motiverat. De 
underhållsåtgärder, investeringar och ombyggnationer som kommer att krävas i Nynäshamns för-
skole- och grundskolebyggnader de kommande åren är så pass omfattande att nybyggnation i 
många fall är mer fördelaktigt. Nybyggnation blir på längre sikt oftast mer ekonomiskt då lägre 
drift- och underhållskostnader uppnås. Utöver detta erhålls möjligheten att skapa mer effektivt ut-
formade byggnader med lokaler som stöder rådande behov och arbetssätt. 

I bilaga 4 finns en illustration från Skolhusutredningen som sammanfattar avsnitt 3.4.1 ovan.

 Se [7].36
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7. Slutsats
För att försöka uppnå dagens byggnadstekniska och pedagogiska krav i förskolor av Midgårds-typ 
krävs mycket omfattande ombyggnationer. I princip måste hela förskolebyggnaderna tömmas på sitt 
innehåll tills att endast skalet är kvar. Även skalet fick i detta fall delvis bytas ut (bland annat nedre 
delen av ytterväggarna och sågning av grundplattan). Problemet är att skalet är begränsande och gör 
att det inte går att leva upp till alla de krav som ställs idag. I Nynäshamns fall räknar man dessutom 
med ett ökat behov av förskoleplatser framöver. Det räcker då inte att endast renovera befintliga 
byggnader. Då krävs det istället att fler förskolor byggs eller att befintliga byggs till, och då rivs och 
byggs helt nya för att på det viset uppnå dagens alla krav. 

Av ovanstående dras slutsatsen: 

det är bättre att bygga nytt än att reparera. 
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9. Bilagor

9.1. Bilaga 1   (åtgärdsförslag från Konsultfirma 1)

Åtgärdsförslag från Konsultfirma 1:s utlåtande : 37

Generellt 
Ventilationen justeras in för att minimera undertrycket i byggnaden. 

Avdelningen Loke, kök och personalrum 

Generellt sett krävs ett mekaniskt ventilerat luftspaltsbildande golv över de golv som idag 
är av flytande konstruktion (golvspånskivor på cellplast, sand). Golv av typen Granab/ 
Nivell brukar fungera bra även Platon kan brukas men kräver då en ny golvuppbyggnad 
ovan Platonmattan. 

I de delar som har en övergjutning i stället, görs kontroll om det är en sandwich-konstruktion (där 
mellanliggande organiskt material kan förekomma) när ytskikten tagits bort. Om det är en sand-
wich-konstruktion kan det finnas skador nere i konstruktionen som då får hanteras vid renove-
ringen. En kontroll av fuktstatusen i betonggolvet görs innan de ersätts med nya ytskikt. 

Ytterväggarna kräver omfattande åtgärder och i samband med detta bör även panelen och asfa-
boarden på utsidan bytas. Generellt gäller att väggarna öppnas upp till fönsterbröstning och mik-
robiellt skadat trävirke (främst syll), isolering/övrigt organiskt material bör bytas ut. I samband 
med byte av syll ska ett fuktskydd appliceras under hela den nya syllen. Alternativt brukas plåtut-
lägg i stället för träsyll. 

Vid syllbytet kan även den nedre delen av väggens regelverk ersättas med murad lättbetong/isoblock 
som slammas på insidan. Detta gör att syllen kommer högre upp från marken utanför byggnaden 
och påverkas inte lika mycket av regn och snö. 

Viktigt i den väggkonstruktion som ersätter den gamla är lufttätheten för att minimera lufttransport 
genom väggen. Att ersätta nedre delen av väggen med en murad rad mineraliskt material ökar även 
lufttätheten vilket minskar risken för luftläckage i den ventilerade golvzonen. 

På bärande innerväggar byts träsyllar ut och ett fuktskydd läggs mellan betong och syll, även här 
kan syllar ersättas med plåtutlägg. 

Icke bärande innerväggar öppnas upp i underkant för vidare kontroll av mikrobiella skador och vid 
återställandet flyttas de upp i möjligaste mån och placeras ovanpå det nya golvet. Dräneringen/
yttre fuktskydd och stuprörsanslutningarna bör även ses över. 

 Se [2] sid. 14.37
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Avdelning Tor, Oden och entréhallen 

Ytterväggarna kräver omfattande åtgärder och i samband med detta bör även panelen och asfa-
boarden på utsidan bytas. Generellt gäller att väggarna öppnas upp till fönsterbröstning och 
mikrobiellt skadat trävirke, isolering/organiskt material bör bytas ut. Syllarna byts och i samband 
med detta ska ett fuktskydd appliceras under hela den nya syllen. Alternativt brukas plåtutlägg. 

Befintligt golv öppnas upp längst med ytterväggarna och kompletteras senare upp med mekanisk 
ventilation. 
På bärande innerväggar byts träsyllar ut och ett fuktskydd läggs mellan betong och syll, även här 
kan syllar ersättas med plåtutlägg. 

Vid syllbytet kan även den nedre delen av väggens regelverk ersättas med murad lättbetong/isoblock 
som slammas på insidan. Detta gör att syllen kommer högre upp från marken utanför byggnaden 
och påverkas inte lika mycket av regn och snö. 

På ytterväggarnas insida kontrolleras att diffusionsspärr finns och att den är erforderligt lufttät vid 
avslut. Viktigt i den väggkonstruktion som ersätter den gamla är lufttätheten för att minimera luft-
transport genom väggen. 

Icke bärande innerväggar flyttas upp och ställs ovanpå det nya golvet. 
De golvbrunnar som idag finns i rum som inte är våtrum förses med tätslutande lock för att inte tor-
ka ut och orsaka luktproblematik. 

Den lokala mikrobiella skada som finns på diskbänkssockeln på avdelningen Tor åtgärdas genom 
att skadat material byts ut. 

Dräneringen/yttre fuktskydd och stuprörsanslutningarna bör även ses över. 
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Alternativ lösning att sanera ytterväggarna 

Som ett mer ekonomiskt alternativ kan följande åtgärd övervägas. 

Väggarna öppnas upp till fönsterbröstning och isoleringen tas bort. Reglar och syll saneras me-
kaniskt på åtkomliga ytor t.ex. genom blästring med kolsyreis. Efter sanering monteras ny isolering 
i regelfacken. Som ny diffusionsspärr väljs i detta fall DryTop som är ett spärrlaminat med alumi-
niumfolie som minimerar att emissioner och partiklar från de delar av den skadade syllen som inte 
är åtkomliga för sanering (yttersida, undersida och mellan övre och undre syll) kommer in i bygg-
naden, förutsatt att den tätas ned mot betongen och mot befintlig diffusionsspärr i väggen. 

Åtgärdsförslaget för golven är fortfarande det samma som nämnts tidigare. 

Det ska beaktas att denna alternativa åtgärdslösning med spärrlaminat och sanering av åtkomliga 
delar av syll är betydligt mer osäker än utbyte av skadat material. Vi känner till objekt där den tes-
tats men saknar återkoppling om hur väl den har fungerat i längden. Hela funktionen på åtgärden 
hänger här på hur lufttäta man får alla anslutningar mellan spärrskikt och omgivande material. 
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9.2. Bilaga 2   (åtgärdsförslag från Konsultfirma 2)

Förslag på tänkbara byggtekniska åtgärder från Konsultfirma 2:s rapport : 38

1. Rivning av befintligt objekt inkl. grundplatta. 

2. Nybyggnad i ett plan med 4-5 avdelningar. 

3. Renovering av befintligt objekt: 

Golv, allmänt: 
Innan arbeten påbörjas demonteras all fast och lös inredning. 
Generellt gäller att befintliga golvbeläggningar och övergolv rivs över hela golvytan. Därefter 
genomförs en noggrann avstädning av befintlig översida av betongplattan. Våtstädning undviks 
utan betongytan dammsugs med maskinutblås placerat utomhus. Eftersom grundplattan har be-
gränsad isolering på undersidan mot mark måste ett luftspaltbildande och mekaniskt ventilerat golv 
av oorganiska material typ Granab 3000 monteras. Golvreglar placeras med ett cc avstånd på 400 
mm med ca 25 mm mellanliggande isolering och plastfolie ovan golvreglar samt golvspånskiva + 
golvbeklädnad. Bef. icke bärande innerväggar kapas/pallas upp och ny syll placeras ovan nytt 
övergolv. 
Befintliga golvbrunnar rivs och byts ut mot nya. 

Golv, anslutning mot befintliga fasadväggar: 
Utförs enligt golvleverantörens anvisningar. Viktigt är att det utförs med täta fogar och anslut-
ningar och att inga organiska skivmaterial finns under golvnivå se vidare detalj 1 under rubrik – 
Fasadväggar. 

Icke bärande innerväggar: 
Bef. inredning på väggar demonteras. Ev. installationer urkopplas och demonteras. Befintlig vägg-
beklädnad rivs 1 meter upp från grundplatta. Befintlig syll och väggreglar rivs etappvis 0,7 meter 
upp från grundplattan. Efter hand monteras nya omlottlagda väggreglar som skruvas till befintliga 
kapade reglar. Ny syll monteras och pallas upp för att senare kunna placeras ovan nytt ventilerat 
golv. Syll skruvas s 600 mm till nytt övergolv. I våtrum rivs gips/spånskivor runtom i rummet och 
ersätts med nya oorganiska skivor och i övrigt lika befintligt. 

Bärande innerväggar: 
Bef. inredning på väggar demonteras. Ev. installationer urkopplas och demonteras. Väggar avlas-
tas med provisorisk stämp under bärande takstolar längs med väggar. Befintlig väggbeklädnad rivs 
1 meter upp från grundplatta. Befintlig syll och väggreglar rivs etappvis 0,7 meter från grundplatta. 
Efter hand monteras nya dubbla omlottlagda väggreglar som skruvas till befintliga kapade reglar. 
Ny plåtsyll och sylltätning monteras. Syll fästs till betong med vfz M 10 expanderbultar s 1200 mm. 
I våtrum rivs gips/spånskivor runtom i rummet och ersätts med nya oorganiska skivor och i övrigt 
lika befintligt. 

 Se [3] sid 4.38

Sida �  av �38 41



Fuktskador i förskolor  –  reparation eller nybyggnation?

Bärande fasadväggar: 
Ytterväggarna kräver omfattande arbeten och i samband med detta byts även träpanelen + 
läkt och asfabord. Detta arbete måste utföras väderskyddat utifrån. Nytt vindskydd av oorganisk 
skiva typ Weatherboard och ny luftningsläkt och träpanel monteras. 
Från insidan måste väggbeklädnad rivas upp till uk fönster/ca 1 meter upp från grundplatta så att 
mikrobiellt skadat trävirke/isolering kan bytas. Väggar avlastas med provisorisk stämp under bä-
rande takstolar längs med väggar. 
Bef. inredning på väggar demonteras. Ev. installationer urkopplas och demonteras. Befintlig vägg-
beklädnad rivs 1 meter upp från grundplatta. Befintlig syll, väggreglar och isolering rivs etappvis 
0,7 meter upp från grundplattan. Efter hand monteras nya dubbla omlottlagda väggreglar som 
skruvas till befintliga kapade reglar. Ny plåtsyll och sylltätning monteras. Ny isolering, plastfolie 
och väggskivor av spånskiva/gips monteras lika som befintlig vägg. Syll fästs till betong med vfz M 
10 expanderbultar s 1200 mm. Utförande i övrigt se detalj 1. I våtrum rivs gips/spånskivor på fa-
sadvägg från golv till tak och ersätts med nya oorganiska skivor. 

Allmänt i övrigt: 
Eftersom det förekommer mikrobiella påväxter i befintliga byggnadsdelar har kostnaden för arbe-
tarskydd vid rivningsarbete beaktats. 
Befintliga stuprör rivs i samband med fasadarbeten och ersätts med nya försedda med självren-
sande lövsilar. 
Befintliga dräneringsledningar i mark spolas och funktionstestas. 
Befintligt ventilationssystem ska injusteras pga tillkommande ventilerat golv. 
En nackdel med renoveringsalternativet är att byggnaden inte kommer att nå upp till dagens energi-
krav med avseende på isolertjocklekar, fönster, etc.  

�
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9.3. Bilaga 3   (befintlig och ny planlösning)

�

�

Sida �  av �40 41



Fuktskador i förskolor  –  reparation eller nybyggnation?

9.4. Bilaga 4   (illustration från Skolhusutredningen)

Sidan 18 i Skolhusutredningen [7]

(illustration Snidare Arkitekter AB)

�
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