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Förord 

Idén till detta examensarbete har växt fram utifrån tidigare innemiljöutredningar i 

området. En utredning har startat i och med att en hyresgäst klagat över 

hälsobesvär. Utredningarna har utförts av olika personer och med olika metodik. 

Generella slutsatser om tekniska brister har dragits, men de har inte kunnat 

verifieras.  

Genom att i detta arbete undersöka lägenheterna systematiskt har det varit 

möjligt att få en bättre bild av området. Metodik för utredning av innemiljön har 

kunnat förbättras genom samarbete och rådgivning av olika experter.  

Jag vill passa på att tacka Jöran Jermer, Ingemar Samuelson och Pernilla 

Johansson för rådgivning och besök på SP i Borås. Förslag på genomförande av 

lukttest och diskussioner kring examensarbetets utförande var mycket givande. 

Aime Must, Gun-Britt Sandberg och Erica Blom på IVL, Svenska Miljöinstitutet, 

har bidragit med mycket kunskap och visat stort engagemang i mitt arbete – 

tusen tack! Jag vill också tacka ett flertal anställda på IVL, Svenska 

Miljöinstitutet, som gjorde en fin insats i lukttestet.  

Bjerking AB har bidragit till att ge mig detta uppdrag vilket jag uppskattar, utan 

problem går det inte att hitta lösningar. Under provtagningen fick jag hjälp av 

snickare Anders Edberg och jag vill tacka honom för ett väl utfört arbete och ett 

trevligt samarbete. 

Givande diskussioner kring logistisk regression har förts med Rafael Björk, 

Umeå Universitet. Jag vill också tacka min handledare Folke Björk, KTH 

Byggvetenskap, för all vägledning och granskning. 

Sist men inte minst vill jag tacka områdets förvaltare, Torsten Falk, för 

möjligheten att utföra detta som ett examensarbete. Tack Torsten för ett gott 

samarbete! 
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Sammanfattning 

I detta arbete undersöks ett radhusområde med avseende på byggtekniska brister 

som kan påverka innemiljön negativt. En summering av tidigare studier visar att 

det finns boende i området med hälsobesvär som de kopplar till sin boendemiljö. 

Radhusen är byggda med platta på mark med överliggande isolering och skalmur 

med regelstomme. Ventilationen är mekanisk frånluft. En stickprovsunder-

sökning utfördes i 14 av 120 lägenheter på markplan. Undersökningen omfattade 

i stora drag: 

- dokumentation av markförutsättningar, 

- kontroll och mätning av ventilation och tryckförhållanden, 

- uttagande av 84 virkesprov för lukttest och mikroskopering, samt 

- iakttagelser av ytterväggsstomme och övergolv. 

Övergripande resultat visar att ventilationen behöver justeras in, det förekommer 

mikrobiella skador i regelstommen (ca 16 till 54 % av proverna) och att syllarna 

är impregnerade samt att dränering och fuktskydd av betongplattan inte är 

tillräcklig. 

Olika parametrar har använts för att undersöka samband till tekniska brister. 

Parametern tydlig lukt kan kopplas till impregnerat virke. Men tydlig lukt är 

ingen bra indikator på mögelförekomst. I denna studie har uppmätta fuktkvoter 

varit förvånansvärt låga. Sambandsanalys har dock visat att för varje ökning i 

fuktkvot med en enhet ökar risken för mögelförekomst med ca 1,6 gånger. 

Rapporten jämför ursprunglig vägg- och golvkonstruktion, med två olika 

lösningar vid ombyggnation, delvis renovering och totalrenovering, i fråga om 

isolerförmåga och fuktsäkerhet. En avgränsning i denna studie är att fasadteglet 

och betongplattan behålls. Oavsett val av renoveringsmetod bör lösningarna 

verifieras via uppföljande fuktmätningar. Vid en totalrenovering kan dagens 

energikrav för ytterväggarna uppfyllas för enskilda U-värden, men inte för 

golvkonstruktionen. Åtgärder för energibesparingar bör därför riktas mot hela 

klimatskalet med värmeåtervinning av ventilationen. 

Förslag på hur de olika tekniska bristerna kan åtgärdas ges i etapper. Fortsatta 

arbeten bör omfatta framtagande av bygghandlingar i samråd med förvaltaren.  
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Abstract 

In this study building construction deficiencies are investigated in a terrace house 

area evaluating effects on the indoor environment. A summary of previous 

investigation shows that there are tenants in the area with indoor health related 

symptoms. The terrace houses are built on a slab foundation with above isolation 

and veneer walls with wooden frame. Mechanical ventilation is installed. A 

random sampling was performed in 14 out of 120 apartments on the ground 

level. The sampling broadly includes the following: 

- documentation of ground conditions, 

- inspection and measuring of ventilation and pressure conditions, 

- collecting of 84 wood samples for smell test and microscopy, and 

- observations regarding wall frame and floor superstructure. 

Overall the result shows that the ventilation needs an adjustment, that there are 

microbiological damages in the wooden frame (approx. 16 - 54 % of the 

samples), the sill is impregnated, and that the drainage and moisture shield of the 

slab are insufficient. 

Different parameters have been tested to investigate the potential relationship 

with building construction deficiencies. The parameter distinct smell is related to 

the impregnated wood. But distinct smell is not a good indicator of mould. In this 

study the moisture levels have been surprisingly low. However analyses have 

shown that for each increase of moisture level with one unit the risk of mould 

increases 1.6-fold. 

The report compares the original construction with two other solutions of 

rebuilding (limited renovation and complete renovation) regarding isolation 

ability and moisture safety. A restriction in this study is that the facing bricks and 

the concrete slab stay intact. Irrespective of construction solution they are to be 

verified and followed up by moisture measurements. When a complete 

renovation is performed the energy demands can be fulfilled regarding separate 

U-values, but not for the floor construction. The measures of energy savings 

should aim at the whole climate shield with heat recycling of the ventilation.  

Suggestions how the different building construction deficiencies can be taken 

care of are given stepwise. Further investigations should consist of designing 

construction documents consulting the landlord.
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1 Inledning 

Fastighetsägaren har kontaktats av hyresgäster i ett bostadsområde som upplever 

hälsobesvär som de kopplar samman med sitt boende. Enligt Miljöbalken är 

fastighetsägaren skyldig att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljö, i 

den mån det är ekonomiskt skäligt. 

Företaget Bjerking AB har på uppdrag av fastighetsägaren utfört innemiljöutredningar 

i området. Med innemiljöutredning menas här att utreda om det finns byggtekniska 

brister som kan vara orsaken till hyresgästernas upplevda besvär. Mellan 2006 och 

2009 har ca 15 lägenheter utretts. Någon sammanställning av tidigare utredningar har 

inte gjorts, varför det är svårt att avgöra hur omfattande skadorna är i området och om 

rätt åtgärder har utförts. 

1.1 Bakgrund 

Bostadsområdet ligger i Uppland och består av tvåplans radhus byggda på slutet av 

1970-talet. Området är lätt kuperat med berg i dagen och mindre skogspartier.  

Husen är grundlagda med platta på mark med överliggande isolering. Ytterväggarna är 

av byggnadsslaget skalmur med träregelstomme, se figur 1. Syllarna är behandlade 

med träskyddsmedel och har en underliggande isolering i form av mineralullsremsa. 

Ventilationen är mekanisk frånluft. Det finns tilluftsventiler i fönsterkarmarna i 

sovrum och vardagsrum. 

I samband med tidigare utredningar har hyresgästen fått besvara en enkät, den s.k. 

Örebroenkäten, med frågor som berör deras innemiljö, t ex temperatur, drag, 

luftkvalité, allmäntillstånd, typ av hälsobesvär mm. En enhetlig sammanställning av 

enkäterna har inte utförts. Några av hyresgästerna har varit i kontakt med 

vårdcentralen i området för konsultation och kontroll av hälsobesvär som de kopplar 

till sin boendemiljö. 

I utredda lägenheter har luft- och materialprover tagits i varierande grad. Luftproverna, 

utförda via pumpad luftprovning, har analyserats med avseende på VOC (Volatile 

organic Compounds, dvs. flyktiga organiska ämnen i luften), MVOC (MVOC är VOC 

som orsakas av mikroorganismer) samt PAH (polycykliska aromatiska kolväten).  
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Figur 1. Ursprunglig konstruktion, ritning daterad 1975-10-31, erhållen av 

fastighetsägaren. 

Vid materialprovtagning har golv- och ytterväggskonstruktionen öppnats upp. Prov på 

syll, reglar eller isolering har lämnats in till laboratorium för odling av svampar och 

bakterier. Utifrån den okulära bedömningen och/eller resultat från odlingen har det 

sedan avgjorts om materialet varit skadat eller inte.  

De lägenheter som har haft tekniska brister har åtgärdats i olika grad, allt ifrån 

förbättrad allmän ventilation till ny uppbyggnad av golv- och väggkonstruktion. Fram 

till december 2009 har ca 5 lägenheter bedömts vara mikrobiellt skadade. Dessa 

lägenheter har åtgärdats genom att övergolvet (material ner till betongplattan) och 

delar av ytterväggen (reglar och isolering) tagits bort och ersatts med nya material. 

I nuläget startar en utredning i och med att en hyresgäst upplever hälsobesvär. En 

utredning görs i taget. Fortfarande är det oklart vilka åtgärder som krävs. Det är 

önskvärt att få fram en gemensam åtgärdsstrategi med verifierade typlösningar för 

området.  
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1.2 Problemformulering 

Syftet med rapporten är att kartlägga de tekniska brister som kan påverka innemiljön 

negativt och ta fram förslag på åtgärder. Utifrån syftet har följande frågeställningar 

tagits fram: 

- Vilken utredningsmodell rekommenderar ”byggbranschen” att skadeutredare 

använder vid innemiljöproblem? 

- Vilka slutsatser kan dras utifrån tidigare utredningar avseende hälsobesvär 

orsakade av innemiljön och analysresultat?  

- Vilka slutsatser kan dras utifrån observationerna i denna studie avseende 

stickprovsundersökning, mikroskopering och lukttest? 

- Har området tekniska brister som kan påverka innemiljön negativt? 

- Vilka lösningar är möjliga att utföra? 

1.3 Avgränsningar 

Studien grundar sig på provtagning och bedömning av 14 lägenheter i området.  

I studien ingår endast lägenheter som ligger på bottenplan. Lägenheter som åtgärdats 

med ventilerade golv har undantagits. Inga kemiska analyser på luft eller 

byggnadsmaterial har utförts. Vid förslag på renoveringar förutsätts att fasadteglet och 

betongplattan behålls.  
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2 Metod 

Det är svårt att utreda orsaken till innemiljöproblem eftersom det till stor del saknas 

kontrollerade studier som beskriver sambanden mellan ohälsa och olika faktorer i en 

byggnad. (Swesiaq, 2006, & Socialstyrelsen, 2006, & Blom, 2008). Generellt sett har 

många epidemiologiska studier nöjt sig med att påvisa statistiska samband utan att 

sedan undersöka orsakssambanden (Lindeberg, 2008). Detta kapitel beskriver val av 

utredningsmodell och tillvägagångssätt.  

2.1 Utredningsmodell 

Denna studie grundar sig i stora drag på en utredningsmetod som Swesiaq tagit fram 

bestående av checklistor med tillhörande kommentarer. Swesiaqs metod grundar sig på 

vetenskaplig forskning och erfarenheter hos innemiljöutredare, se exempel i tabell 1. 

För mer information hänvisas till Swesiaqs hemsida (www.swesiaq.se). 

Tabell 1. Utredningsmodell vid innemiljöproblem (Swesiaq, 2006). 

Område Några utvalda punkter  

Ohälsa Det finns epidemiologiska samband mellan vistelse i 

fuktskadade/mikrobiellt skadade byggnader och olika 

hälsobesvär: övre luftvägssymtom, hosta, förvärrande astma. 

Det finns data som visar att mögellukt vid golvvinkeln är en 

indikation på att det inne i konstruktionen finns fuktskador som 

ger emissioner vilka i sin tur kan orsaka ohälsa. 

Det finns epidemiologiska data som tyder på att tilluften från 

dåligt skötta ventilationsanläggningar kan ge hälsobesvär. 

Analyser Det saknas vetenskapliga samband mellan uppmätta VOC-halter 

(Volatile organic Compounds, dvs. organiska ämnen i gasform i 

luften) och hälsobesvär i de låga nivåer som brukar uppmätas 

inomhus. 

Uppmätta MVOC-halter (MVOC = VOC som orsakas av 

mikroorganismer) kan varken frikänna en byggnad från 

mikrobiella skador eller utgöra bevis för att en byggnad är 

mikrobiellt skadad. 

Ventilation Det finns experimentella data som visar vilket behov av 

luftväxling som krävs för att vädra ut luftföroreningar som alstras 

av människor. 

http://www.swesiaq.se/
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Det finns inga standardiserade metoder för analys av mikroorganismer i byggnader. 

Vid analys av material avseende mikroorganismer ger resultatet information om 

graden av angrepp. I kombination med fakta om t ex fuktförhållanden, plats i 

konstruktionen och eventuell obehaglig lukt, kan nödvändiga åtgärder föreslås. 

(Johansson, 2006). 

Vissa typer av impregnerat virke kan utveckla en så kallad ”elak” lukt. Det gäller 

främst ett ammoniakaliskt kopparimpregneringsmedel, KP Cuprinol, som tillverkades 

och användes mellan år 1955 till 1978. Tanken med KP Cuprinol var att det skulle 

kunna ersätta impregneringsmedel med tungmetaller såsom krom och arsenik. KP 

Cuprinol förbjöds senare med anledning av att det innehöll pentaklorfenol. (Nyman, 

1994). Pentaklorfenol är ett mycket giftigt ämne som bland annat kan irritera ögonen, 

andningsorganen och huden, samt misstänkts kunna ge cancer vid yrkesmässig 

användning (KIFS 2005:5). 

För att bestämma typ av träskyddsmedel i området skulle det krävas ett flertal olika 

kemiska analyser. På grund av begränsade resurser har inte detta utförts. 

2.2 Områdesstudie 

I området finns det totalt ca 240 lägenheter där ungefär hälften ligger på bottenplan. 

Hela området delades upp på 7 delområden, varav 2 lägenheter på bottenplan valdes ut 

slumpvis i varje delområde. Vid tidigare utförda innemiljöutredning har klagomål över 

hälsobesvär kommit från hyresgäster på bottenplan, varför lägenheter på övre plan 

valdes bort. Urvalet motsvarar således ca 12 % av lägenhetsbeståndet på bottenplan. 

Inför platsbesöket aviserades hyresgästerna av kvartersvärden i området.  

En stickprovsundersökning utfördes den 12 och 13 november, den 16 till 19 november, 

samt den 26 november 2009, totalt ca 7 arbetsdagar. Undersökningen omfattade i stora 

drag okulär besiktning av lägenheten, provtagning av virke samt olika mätningar och 

kontroller (se kapitel 4 Områdesstudie). En checklista över vad som skulle göras i 

varje lägenhet upprättades, och fylldes sedan i på plats, se checklista A i bilaga 1. 

Vid provtagningen medverkade snickare Anders Edberg. Snickaren utförde 

håltagningar i golv- och väggkonstruktioner samt återställande arbeten. En checklista 

upprättades med material och instrument som behövs vid denna typ av provtagning 

och undersökning, se checklista B i bilaga 1.  

I varje lägenhet togs två serier med virkesprov ut. En serie består av tre prover tagna 

på en vertikal linje med prov på träsyll (1), träregel intill syll (2) och träregel ca 1,8 

meter över golvytan (3). Serierna togs på två olika fasadsidor, entré (A) och baksida 

(B).  
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Totalt togs 84 virkesprover ut (2 serier x 3 prover x 14 lägenheter). Figur 2 visar hur 

håltagningen i konstruktionen gjordes och var prov 1 till 3 togs ut. 

    

Figur 2. Princip för håltagning vid golv- och väggvinkeln samt ca 1,8 meter över 

golvytan. 

Innan varje provtagning rengjordes verktygen med ett desinficerande medel. 

Virkesproverna förvarades i diffusionstäta plastpåsar och förslöts med klämmor. 

Proverna förvarades i ett förråd med en temperatur på ca 18 °C innan de analyserades i 

mikroskop. 

Som skadeindikatorer för virkesprov användes både objektiva mätningar samt 

subjektiva syn- och luktintryck. För den objektiva mätningen användes 

fuktkvotsmätning. Intrycken bestod i att bedöma lukt (både lukt från golvvinkel innan 

provtagning och lukt från virkesprov), utseende, t ex om virket är behandlat eller 

tryckimpregnerat, samt förekomsten av mikroorganismer. Ingående material i golv och 

ytterväggar antecknades i samband med provtagningen.  

Risken för skador beror bland annat på valda konstruktionslösningar, yttre 

förutsättningar och ventilation. Vid platsbesöket antecknades status på marklutningar, 

växtlighet och takavvattning. Radhusen har mekanisk frånluft. Som kontroll av 

ventilationen uppmättes frånluftsflöden, koldioxidhalt, temperatur, relativ 

luftfuktighet, samt tryckskillnad över klimatskalet. Förekomst och användning av 

tilluftsventiler antecknades också.  

Temperatur och relativ luftfuktighet uppmättes både inomhus och utomhus för att 

beräkna fukttillskottet från aktiviteter inomhus (matlagning, duschning mm). 

Koldioxidhalten uppmättes även utomhus för att användas som ett bakgrundsvärde.  

2. träregel  

intill syll 

1. träsyll 

3. träregel 1,8 m 
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2.3 Mikroskopering 

För att konfirmera den subjektiva bedömningen av mikroorganismer användes 

mikroskopering. Tekniken att identifiera sporer, hyfer, bakterier och påväxt av svamp 

direkt i mikroskop kräver utbildning. Mikroskoperingen utfördes på IVL Svenska 

Miljöinstitutet i Stockholm, med vägledning av Aime Must och Gun-Britt Sandberg. 

Arbetet utfördes den 8, 9, 11 och 17 december 2009. 

Proverna analyserades genom att ytan på virket fångades upp genom tejpning. Som 

kontrastvätska användes mjölksyra. I mikroskopet fördes prov in bestående av 

objektglas, någon droppe mjölksyra, tejp, någon droppe mjölksyra och täckglas. Vid 

mikroskoperingen användes ett standard ljusmikroskop med faskontrast, fabrikat 

Olympus BX50, och objektiv 40 (motsvarar ca 400 gångers förstoring). Proverna 

söktes igenom och protokollfördes.  

Vid bedömning av förekomst av mikroorganismer i mikroskop spelar mängden och 

typ av art in. Någon artbestämning har inte utförts i denna studie. Mängden 

mikroorganismer bedömdes subjektivt via synintryck enligt tabell 2. 

Fotografering av några prover med förekomst av sporer och hyfer samt påväxt av 

blånadssvamp utfördes på KTH Byggvetenskap genom att använda mikroskop 

(fabrikat inte angivet) med objektiv 40 ansluten till en digitalkamera, fabrikat 

Motifcam 1000.  

Tabell 2. Bedömning av mikroorganismer. 

Mikroorganism Intervall 

Nej Ingen till sparsam förekomst (enstaka sporer eller hyfer) 

Ja Måttlig förekomst eller förekomst (tydligt med sporer och 

hyfer) 

Ja Riklig förekomst till påväxt (mycket tydligt med sporer och 

hyfer eller svamphyfer i virke) 

2.4 Lukttest 

Virkesproverna, 84 stycken, fick genomgå ett lukttest som utfördes av 10 

försökspersoner, varav 5 kvinnor och 5 män. Försökspersonerna bestod av 

yrkesarbetande från IVL Svenska Miljöinstitutet i Stockholm. Lukttestet utfördes 

under några timmar den 8 och 9 december, med en komplettering av en person den 17 

december. Figur 3 visar en av tre uppställningar av lukttestet. 
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Figur 3. Uppställning av lukttest. 

Innan lukttestet informerades försökspersonerna om studien och vilka lukter som kan 

förekomma på byggnadsmaterial enligt tabell 3.  

Tabell 3. Förslag på lukt på byggnadsmaterial (IVL, 2009). 

Typ av lukt Möjligt ursprung 

Materiallukt Trä, asfalt, lim, impregnering 

Mögellukt Potatiskällare, sommarstuga, unken 

Unken eller sur lukt Sur skurtrasa, spya (linoleummatta) 

Elak lukt Frän, kemisk, illaluktande, obehaglig 

Ammoniakalisk 

impregneringslukt 

Stark unken mögellukt 

Aminlukt Fiskluktande lim, gullfiberisolering, 

kattpiss 

Mikrobiell lukt Kokosnöt, citron, jordigt, syrligt mjöl, sill 

mm 

Försökspersonerna fyllde i ett förtryckt protokoll med en rad för varje prov, genom att 

kryssa i någon av kolumnerna ”ingen lukt”, ”svag lukt” eller ”tydlig lukt”, samt skriva 

in en egen bedömning av lukten under kolumnen kommentarer.  



 

10 
 

2.5 Indelning av mätdata 

De statistiska bearbetningsmetoderna skiljer sig åt beroende på hur mätresultaten kan 

beskrivas. Egenskaper hos en individ eller ett exemplar kan beskrivas med kvalitativa 

eller kvantitativa variabler enligt tabell 4. 

Tabell 4. Kvalitativa och kvantitativa variabler.(Eijertsson, 1992) 

Kvalitativ variabel Kvantitativ variabel 

Variabeln beskrivs i ord Variabeln antar ett numeriskt värde 

Nominalskala Ordinalskala Intervallskala Kvotskala 

Egenskaper som 

delas upp utan 

inbördes ordning,  

t ex kön, yrke & typ. 

Beskrivning av 

olika tillstånd, t ex 

betyg & hälso-

besvär. 

Skillnaden mellan 

mätvärden kan 

beräknas, t ex 

Celsiusgrader 

Storleken mellan 

olika mätvärden kan 

jämföras, t ex längd, 

Kelvingrader. 

I denna studie förekommer både kvalitativa och kvantitativa variabler. Exempelvis 

klassas provtyp, mögelförekomst och luktupplevelse som kvalitativa variabler och 

luftväxling och fuktkvot som kvantitativa.  

2.6 Hypotesprövning 

Utgångspunkten vid en klassisk hypotesprövning är att anta att det inte föreligger 

någon skillnad eller förändring mellan värden eller grupper som testas, kallad 

nollhypotes eller H0. (Mothypotesen betecknas H1 och anger att en verklig skillnad 

eller förändring föreligger.) Signifikansnivån α, eller risken för att förkasta H0, då H0 

är sann, skall anges. Vanligen sätts α till 5 %, 1 % eller 0,1 %. Vid beräkningar erhålls 

exakta signifikansnivåer som då kallas för p-värden. (Eijertsson, 1992). 

2.7 Chitvåtest 

Ett chitvåtest, , kan användas för att jämföra två kvalitativa variabler. Testet bör 

endast användas om stickprovets storlek inte understiger 30 och de förväntade 

frekvenserna är minst 5. Med frekvens menas hur många gånger varje variabelvärde 

förekommer. Under antagande att H0 är sann kan värdet på testvariabeln beräknas 

enligt formeln: 

 

där  = observerad cellfrekvens och  = förväntad cellfrekvens (kontrollgrupp). 
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Summeringen sker över de  raderna och  kolumnerna i uppställd tabell. Utseendet på 

-kurvan varierar med antalet frihetsgrader, men börjar alltid vid 0 och är positivt 

sned. Antalet frihetsgrader definieras som . Det kritiska värdet 

erhålls i tabell utifrån antalet frihetsgrader och vald signifikansnivå. Om det beräknade 

värdet är mindre än det kritiska värdet kan inte H0 förkastas, d v s det finns ingen 

skillnad mellan grupperna utifrån vald signifikansnivå. (Eijertsson, 1992). 

I denna studie har provgrupp 1 (syllprover) jämförts med provgrupp 2 (reglar intill 

syll) samt provgrupp 2 med provgrupp 3 (reglar 1,8 m). Nollhypotesen är att det inte 

finns någon skillnad i luktupplevelse mellan grupperna. Beräkningen utfördes i Excel. 

2.8 Linjär regression 

Linjär regression anger sambandet mellan två kvantitativa variabler x och y. 

Sambandet beskrivs av den räta linjens ekvation, . I ekvationen kallas b för 

regressionskoefficient och a för intercept (skärningspunkten på y-axeln när x är noll).  

I innemiljöutredningar används ofta koldioxidhalten som ett mått på luftkvaliteten. För 

att se hur väl koldioxidhalten inomhus stämmer överrens med luftväxlingen gjordes en 

linjär regressionsanalys. Det var också intressant att undersöka om det finns något 

samband mellan luftväxlingen och undertrycket inomhus. Båda analyserna utfördes i 

programmet SPSS. 

2.9 Logistisk regression 

Logistisk regression används för att beskriva sambandet mellan en kvalitativ variabel 

y, som endast kan anta två möjliga värden (t ex 1 eller 0), och en eller flera förklarande 

variabler x. De förklarande variablerna kan vara både kvalitativa och kvantitativa. Den 

räta linjens ekvation kan inte användas här eftersom den beskriver ett reellt tal. Det 

krävs ett samband som ger sannolikheten (P) att y antar ett värde mellan 0 och 1 givet 

ett eller flera x-värden. Ett mått som beskriver graden av ett samband mellan två 

variabler som endast kan anta två olika värden är oddskvoten. Oddset för att en 

händelse y ska inträffa är följande: 

 

Den logistiska regressionsmodellen kan definieras enligt följande modell: 

 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Responsvariabel&action=edit&redlink=1
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Precis som vid den linjära regressionsanalysen kallas  för intercept och  till  för 

regressionskoefficienter. Den logistiska regressionsmodellen kan skrivas om till en 

oddskvot genom att använda definitionen för den naturliga logaritmen: 

 

Med hjälp av tidigare ekvationer kan sannolikheten för att y skall inträffa beroende av 

x skrivas enligt följande:  

 

Den logistiska modellen, oddskvoten och sannolikheten är tre olika sätt att beskriva 

samma sak. (Menard, 2002). I denna studie har följande samband undersökts i SPSS: 

Mögelförekomst  

(1 = ja, 0 = nej) 

Fuktkvot (kvotskala) 

Tydlig eller ingen lukt (1 = ja, 0 = nej) 

Provtyp (1 = syll, 0 = reglar) 

  

Provtyp  

(1 = syll, 0 = reglar) 

Fuktkvot (kvotskala) 

Tydlig eller ingen lukt (1 = ja, 0 = nej) 

Mögelförekomst (1 = ja, 0 = nej) 

Varje prov kan via lukttestet tilldelas en röstsiffra mellan 0 till 10. Luktupplevelserna 

har kodats om till en variabel som endast kan anta värdet 1 eller 0. Vid minst 5 röster 

antas värdet 1 annars blir tilldelningen 0. Luktupplevelserna är sannolikhetsteoretiskt 

beroende, varför alltid endast en variabel antar värdet 1 och övriga 0. Om detta inte 

inträffar har hela raden med data tagits bort. Variabeln provtyp har också kodats om 

till syll med värdet 1 och regel med värdet 0. 

2.10 Statistik i SPSS 

Regressionsanalyserna (linjär och logistisk) utfördes i programmet SPSS. I tabell 5 

redovisas hur utdata från resultatfilerna kan tolkas eller förklaras. 
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Tabell 5. Förklaring av utvalda data från SPSS körningar(UCLA, 2010).  

Tabellnamn Begrepp Förklaring 

Omnibus Tests 

of Model 

Coefficients 

Step 1 Det första steget med specificering av 

modellen, t ex logistisk regression. 

 Chi-square, & Sig. Redovisar data från utfört Chitvåtest och 

dess signifikansnivå om x-variablerna inte 

har någon inverkan, d v s att nollhypotesen 

gäller. 

 df Antalet frihetsgrader (se under rubriken 

Chitvåtest). 

Model 

Summary 

Cox & Snell R 

Square, Nagelkerke 

R Square 

R Square (r
2
), anger hur stor del av 

variationerna (spridningen från den tänkta 

räta linjen) som kan förklaras av de 

oberoende variablerna. Vid logistisk 

regression är r
2
 värdet svårdefinierat (ej rät 

linje) och dessa modeller används som en 

approximation vid logistisk regression. 

Model 

Summary 

-2 Log likelihood Ett värde på modellens tillförlitlighet under 

körningen ifall olika beräkningsmodeller ska 

jämföras. Inte relevant i denna studie. 

Classification 

Table
a
 

Observed Redovisar den beroende variabelns (y-

värdets) observerade värden, d v s antalet 

ettor och nollor.  

 Predicted Visar utifrån modellen hur många av de 

beroende variabelns värden som är korrekt 

förutspådda.  

 Overall Percentage Ger andelen rätt förutspådda värden. 

Variables in 

the Equation 

B B står för  och anger interceptet (här kallad 

constant) och/eller 

regressionskoefficienterna. Enheten är i 

logaritmerade odds.  

 S.E. Standard errors, ”medelvärdets medelfel”, 

associerat till -koefficienterna. 

 Wald, & Sig. Wald står för” Wald chi-square value” och 

Sig. för uträknat p-värde. Nollhypotesen är 

att koefficienten (vilken som helst) är lika 

med noll. Koefficienter som har ett p-värde 

som är mindre än vald signifikansnivå, 

vanligen 5 %, ger att nollhypotesen kan 

förkastas, vilket innebär att koefficienten 

ingår i ekvationen.   

 Exp(B) Anger de förutspådda oddsen. 
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2.11 Fukttillstånd 

Nivån på fuktförhållanden i ett material benämns som fukttillstånd. Fukttillståndet för 

ett material kan t ex beskrivas som fukthalt w (kg/m
3
), fuktkvot u (kg/kg) och relativ 

fuktighet RF (%) och kan definieras enligt följande (Burström, 2001): 

 

 

 

Kritiskt fukttillstånd anger det fukttillstånd vid vilket ett materials avsedda egenskaper 

och funktion inte uppfylls t ex när tillväxt av mikroorganismer kan ske, materialet 

formförändras eller kemiska reaktioner påbörjas. Om det kritiska fukttillståndet för ett 

material inte är väl undersökt och dokumenterat skall en RF på 75 % användas som 

kritiskt fukttillstånd. (Boverket, 2008). 

2.12 Värme- och fukttransporter 

Beräkning av värme- och fukttransporter har utförts förhand, i Excel och via 

programmet Comsol Multiphysics 3.5a, kort Comsol. Beteckningar som används vid 

handberäkningarna redovisas i tabell 6. 

Tabell 6. Beteckningar vid handberäkning av värme- och fukttransporter. 

Beteckning Enhet Beskrivning 

v g/m
3
 Ånghalt 

vm g/m
3
 Mättnadsånghalt vid en viss temperatur 

t °C eller K Temperatur, index i för inomhus och u för utomhus. 

d m Tjocklek  

λ W/(m K) Värmeledningsförmåga 

R (m
2
 K)/W Värmeövergångsmotstånd 

δ m
2
/s Ånggenomsläpplighet 

Z s/m Ånggenomgångsmotstånd 

RF % Relativ fuktighet 
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För beräkningarna har ett stationärt flöde genom olika material antagits. 

Flerskiktskonstruktioner uppbyggda av lätta och/eller tunna skikt anses kunna 

beräknas med en stationär metod och användning av 5-dygnsvärden på 

klimatfaktorerna (Nevander, 1994).  

Beräkningsgången redovisas i resultatdelen. För härledning av formler se litteratur t ex 

Nevander, 1994 eller Hamrin, 1996. Olika materialparametrar och klimatdata har 

främst tagits från Hamrin, 1996 avseende värmeledningsförmåga och värme- 

övergångsmotstånd, ånggenomsläpplighet och ånggenomgångsmotstånd, samt 

temperatur och relativ luftfuktighet.  

För varje beräknad temperatur i respektive materialskikt har ett tabellvärde på 

mättnadsånghalten hämtats från Nevander, 1994. För beräkningar av kondensrisker 

vintertid används ett dimensionerande fukttillskott inifrån (se förklaring i nästa stycke) 

på 4 g/m
3
. För sommarfallet används uppmätt maxvärde vid platsbesöket (2,3 g/m

3
).  

Vid handberäkningarna har värmeledningsförmågan för mineralull justerats från 0,036 

till 0,04 W/(m K) för att få med inverkan av träreglar. Stålprofiler eller köldbryggor 

vid golvvinkel har inte tagits med vid handberäkningarna. Dessa har beräknats i 

Comsol. Ånggenomgångsmotståndet för vindpapp eller vindväv är satt till 18 × 10
3
 

s/m. 

I de vertikala luftspalterna i ytterväggarna uppstår ett luftflöde som varierar med de 

termiska krafterna under året. Mängden fukt som kan transporteras bort via detta 

luftflöde är inte medräknat. Istället har ett värmemotstånd motsvarande en plan 

oventilerad luftspalt använts. 

2.13 Fukttillskott 

Aktiviteter inomhus såsom matlagning och duschning m m ökar mängden vattenånga i 

luften, kallat fukttillskott. Skillnaden i ånghalt inomhus och utomhus ger fukttillskottet 

inifrån. Genom att mäta temperatur och RF inomhus och utomhus kan ånghalten inne 

och ute beräknas genom att använda definitionen för RF, , där 

mättnadsånghalten  vid given temperatur ges ur tabell (Burström, 2001).  
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3 Tidigare utredning 

Kapitlet redovisar resultatet av tidigare utredningar i området. Vid tidigare 

datainsamling har enkäten Min boendemiljö använts, kallad Örebroenkäten. Ett flertal 

provtagningar har utförts, vilka endast tas upp i korthet här. 

3.1 Örebroenkäten 

Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro har tagit fram ett 

flertal enkäter för att mäta innemiljön. I förstudien till detta arbete har enkäten använts 

i 9 av 15 fall då hyresgäster har klagat på innemiljön. I övriga fall har hyresgästen 

endast intervjuats muntligt. Alla 15 klagomål har kommit från lägenheter med rum på 

bottenplan. Resultat avseende besvär och luftkvalitet redovisas i tabell 7 respektive 8. 

Tabell 7. Har du under de senaste 3 månaderna haft något/några av följande besvär? 

Frekvens (antal) Ja ofta Ja ibland Nej aldrig Bortfall Totalt 

Tung i huvudet 5 2 1 1 9 

Trötthet 5 2 1 1 9 

Huvudvärk 6 3 0 0 9 

Ögonirritation 3 3 1 2 9 

Näsirritation 6 1 1 1 9 

Heshet, halstorrhet 3 1 4 1 9 

Hosta 4 1 3 1 9 

Rodnad i ansiktet 3 4 1 1 9 

Summa 35 17 12 8 72 

Tabell 8. Vad anser du om luftkvaliteten i allmänhet? Svar enligt femgradig skala, 

mycket bra, bra, acceptabel, dålig och mycket dålig. 

Luftkvaliteten i allmänhet 
Frekvens 

(antal) 

Procent  

(%) Validerad (%) 

Svar: Mycket bra 0 0 0 

Bra 0 0 0 

Acceptabel 1 11 11 

Dålig 7 78 78 

Mycket dålig 1 11 11 

Totalt 9 100 100 
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3.2 Analysresultat 

Med hänvisning till här vald utredningsmodell och bakomliggande litteraturstudie är 

det svårt att dra några slutsatser om tidigare analyser vad gäller skadefrekvens i 

området. Riktvärden eller gränsvärden för VOC, MVOC och PAH i inomhusluft i 

bostäder saknas idag. Det finns inga standardiserade metoder för analys av 

mikroorganismer i byggnader.  

När det gäller inomhusmiljö har laboratorium genom erfarenhet från skadeutredare och 

egna utredningar kunskap om vilka halter som är normala vad gäller både kemiska och 

mikrobiella analyser. I tidigare studie finns inte tillräckligt med okulär information för 

att kontrollera resultatet av analyserna. 
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4 Områdesstudie 

En stickprovsundersökning utfördes i 14 lägenheter vilket motsvarar 28 fasadsidor. 

Studien bygger både på iakttagelser utomhus- och inomhus, kontroll av uttagna 

virkesprover (84 stycken) samt olika mätningar. 

4.1 Yttre förutsättningar 

Undersökningen på plats påbörjades med att kontrollera yttre förutsättningar vad gäller 

avledning av ytvatten t ex marklutningar, status på takavvattning (främst lövsilar) och 

växlighet intill fasad.  

En lutning på 1:20 inom 3 meters avstånd från husgrund ger en godtagbar ytavrinning. 

(Nevander, 1994). Grovt uppskattat lutar marken in mot huset vid ca 5 fasader  

(ca 18 %). En översiktlig kontroll av växtlighet vid fasad gjordes även. Det är ca 8 

fasader (ca 28 %) som har buskage eller liknande intill fasaden, se exempel i figur 4. 

    
Figur 4. Området har varierade yttre förutsättningar. Bilderna visar på varierade 

marklutningar, berg i dagen och buskar planterade intill fasad.  

Kontroll av dimensioner på stuprör och hängrännor har inte utförts i denna 

undersökning. 
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Det finns ca 3 stuprör (ca 11 %) med tillhörande lövsilar som inte är rensade, se 

exemplet i figur 5. Utförs inte rensning kan det på sikt medföra att stuprör eller sil går 

sönder och avledning av regnvatten kan mista sin funktion. 

 
Figur 5. Lövsil och växtlighet som behöver rensas intill fasad.  

4.2 Vägg- och golvkonstruktion 

Vid provtagningen konstaterades att uppbyggnad av golv- och ytterväggar i stort sett 

överrensstämmer med ursprungliga konstruktionsritningar (se figur 1). 

Luftspalten i ytterväggarna varierar mellan ca 0 till 2,5 cm. Orsak till att luftspalt 

saknas är att det sitter bruk i spalten eller att isoleringen ligger dikt mot teglet. Teglet 

fuktas upp via regn och denna fukt kan sugas in kapillärt via bruket och på så sätt 

komma i kontakt med organiskt material i regelstommen (Sandin, 1993).  

Invändig ångspärr utgörs av plastfolierad gips, vilket skulle kunna ge otätheter vid 

gipsskarvar. Det finns ingen utvändig vindpapp. Vindpappen fungerar som ett lufttätt 

skikt för att minska konvektion genom väggen.  

Golvkonstruktionen är ett så kallat flytande golv ovanpå platta på mark, se figur 1. 

Övergolvet bygger ca 100 mm, maxvärde 140 mm och minvärde 60 mm uppmättes vid 

platsbesöket.  
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Dräneringens utförande och kondition är inte känd. Under plattan ligger det ett lager 

med grus av okänd kvalitet. För att erhålla ett kapillärbrytande skikt krävs tvättad 

makadam med kornstorlek 8-16 eller 16-32 mm. (Nevander, 1994). 

Enligt en ursprunglig ritning (inte redovisad här) rekommenderas isolering under 

plattan på de ställen där det finns risk för tjäle. Om och hur isoleringen är utförd under 

plattan är osäkert. Kantbalken är inte isolerad enligt figur 1. 

I marken är det generellt 100 % relativ luftfuktighet i jordens porer. (Nevander, 1994). 

I denna undersökning har inga fuktmätningar utförts i betongplattan. Vid bristfälligt 

fuktskydd av platta på mark är det brukligt att räkna med en relativ fuktighet på 

närmare 100 % i betongens underkant (Harderup, 1993).  

Vid provtagningen uppmärksammades diverse byggskräp på betongplattan vid ca 11 

tillfällen (ca 39 %). Några skador i golvkonstruktionen på grund av fukt underifrån 

uppmärksammades inte (håltagning av golvet skedde intill yttervägg). Någon 

undersökning av sandavjämningen har inte utförts i denna studie. Vid ett fall 

uppmärksammades en fuktskada i övergolvet, spånskiva och sockel, på grund av ett 

begränsat läckage från en vattenbehållare.  

Träsyllen i ytterväggen är isolerad med en mineralullsremsa. Det saknas en fukt- och 

ångspärr mellan träsyllen och betongplattan. Det är okänt hur det ser ut mellan 

innerväggssyllarna och betongplattan. 

4.3 Bedömning av virkesprov 

För bedömning av virkesprov har lukt- och synintryck, förekomst av mikroorganismer 

samt mätning av fuktkvot utförts vid platsbesöket. En sammanställning över data 

redovisas i tabell 9.  

Data från tabellen visar att syllen luktar avvikande i förhållande till övriga 

virkesprover. Lukten bedöms som impregneringslukt, enligt egen bedömning. 

Synintrycket visar också på att syllen är impregnerad, se foton i figur 6. Antalet 

förekomster av mikroorganismer på plats fördelat på provtyp redovisas i figur 7. 

Virkesproverna togs ut genom sågning i virket. I samband med provtagningen luktade 

det terpener som förekommer naturligt i furu. Förekomsten av terpener kan ha medfört 

att andra lukter döljs, t ex mikrobiell lukt. En annan störningskälla vid luktintryck är 

matos och rökning inomhus.  
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Tabell 9. Insamlat data för bedömning av virkesprover vid platsbesöket. Inget bortfall 

förekommer då samtliga prover inom aktuell grupp kontrollerades. 

Redovisning av bedömning Frekvens 

(antal) 

Totalt 

(antal) 

Andel 

(%) 

Avvikande lukt innan håltagning 3 28 11 

Lukt av impregnering från syllar 25 28 89 

Synligt behandlade/grönbruna syllar 28 28 100 

Avvikande lukt från regel intill syll 4 28 14 

Avvikande lukt från regel 1,8 m 0 28 0 

Synlig förekomst av mikroorganismer 13 84 16 

Fuktkvot under 15 % 70 84 83 

Fuktkvot mellan 15 och 20 % 13 84 16 

Fuktkvot över 20 % 1 84 1 

    

    
Figur 6. Den första kolumnen visar prov på impregnerat virke. 
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Figur 7. Antalet okulärt bedömda förekomster av mikroorganismer kopplat till 

fasadsida och provtyp. A = framsida, B = baksida, 1 = syll, 2 = regel intill syll och 3 

= regel 1,8m. 

Trä med fuktkvot mellan 15 till 20 % anses ha en liten till måttlig risk för tillväxt av 

mögelsvamp. Motsvarande risk för rötangrepp ligger mellan 16 till 25 %. Vid 

fuktkvoter över 20 % anses risken för tillväxt av mögelsvamp som stor. (Nevander, 

1994). Utifrån uppmätt fuktkvot är risken liten för tillväxt av mögel på 83 % av 

proverna (se tabell 9). Fuktkvot kopplat till fasadsida samt provtyp redovisas i figur 8. 

 

Figur 8. Fuktkvot kopplat till fasadsida och provtyp (angett som medelvärde). 

A = framsida, B = baksida, 1 = syll, 2 = regel intill syll och 3 = regel 1,8 m. 

Vid fuktkvotsmätning i tryckimpregnerat virke kan visad fuktkvot bli högre än i 

motsvarande icke impregnerat virke. Detta gäller impregneringsmedel som innehåller 

metaller som kan leda ström likt vatten. (LFS, 2010). Detta kan vara en felkälla vid 

mätning av fuktkvoten i syllarna, eftersom dessa visade sig vara impregnerade.  
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4.4 Ventilation 

När husen byggdes gällde Svensk byggnorm 1975 (SBN 1975). För lägenhet i sin 

helhet skall en luftväxling (forceringsflöde oräknat) av lägst 0,35 l/(s m
2
) lägenhetsyta 

kunna erhållas. (Orestål, 2004). 

Frånluftflöden från kök, badrum och klädkammare finns också reglerat i SBN 1975. 

För kök ska 10 l/s uppnås vid icke forcerat flöde. För badrum ska 10 l/s plus 1 l/s för 

varje golvarea utöver 5 m
2
 uppnås. Om fönster saknas i bad eller duschrum fordras 

möjlighet till forcering av luftflödet till lägst 30 l/s. För klädkammare gäller att 0,3 l/s 

ska uppnås. (Orestål, 2004). 

Frånluftsflöden uppmättes på plats och resultatet redovisas i tabell 10. Notering om 

fönster i badrum utfördes inte vid platsbesöket. Inte heller någon kontroll av 

frånluftflödet i badrum vid forcering av köksfläkten gjordes. I en lägenhet fanns det 

två badrum. 

Tabell 10. Sammanställning av antalet lägenheter som klarar kraven enligt SBN 1975 

avseende luftväxling och frånluftflöden.  

Lägenheter som klarar kraven 

enligt SBN 1975 

Frekvens 

(antal) 

Totalt 

(antal) 

Andel 

(%) 

Bortfall 

(antal) 

Luftväxling, l/(s m
2
) 13 14 93 0* 

Badrum icke forcerat, l/s 15 15 100 0 

Kök icke forcerat, l/s 8 14 57 0 

Klädkammare, l/s 11 11 100 3 

* Delflöden för klädkammare saknas. 

Nästan hälften av alla lägenheter klarar inte frånluftskravet i kök enligt data i tabellen. 

Enligt Arbetsmiljöverket kan koldioxidhalten fungera som en indikator på hur väl 

ventilationen fungerar. Riktvärdet inomhus på arbetsplatser ligger på ca 1 000 ppm 

och normal bakgrundshalt utomhus är ca 300 till 400 ppm (Arbetsmiljöverket, 2010).  

Koldioxidhalten utomhus uppmättes i genomsnitt till ca 400 ppm (standardavvikelsen 

±14). Inomhus var medelvärdet 842 (standardavvikelsen ±245). Koldioxidhalten 

inomhus var över 1 000 ppm i 3 av 14 lägenheter (ca 21 %). Via linjär 

regressionsanalys (se kapitel 2) erhölls inget linjärt samband mellan uppmätt 

koldioxidhalt och luftväxling inomhus (5 % signifikansnivå uppfylldes inte). Detta 

verifierades även visuellt genom att skriva ut punkterna. Analysen utfördes i SPSS, för 

rådata och resultat se bilaga 2.  
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Frisk luft kommer in i radhusen via tilluftsventiler, av fabrikat Biobe, eller 

vädringsfönster, vilka hyresgästen själv kan reglera. Hyresgäster som hade alla ventiler 

öppna (alt stängd ventil men öppet vädringsfönster) var ca 5 stycken (ca 36 %).  

Tryckskillnad över klimatskärmen uppmättes i alla 14 lägenheterna. Undertrycket 

inomhus varierade kraftigt, från ca 0 till 40,5 Pa. Vid mekanisk frånluft brukar 

undertrycket inte gå över ca 5 Pa (SPEF, 2008). Utifrån detta hade 3 lägenheter (21 %) 

ett normalt undertryck. Via linjär regressionsanalys erhölls ett svagt linjärt samband 

mellan uppmätt undertryck och luftväxling inomhus (5 % signifikansnivå uppfylldes). 

Men vid en visuell redovisning är sambandet inte tillfredställande. Analysen utfördes i 

SPSS, för rådata och resultat se bilaga 2. 

Temperatur och relativ luftfuktighet uppmättes i alla undersökta lägenheter samt 

utomhus. Utifrån detta beräknades fukttillskottet enligt tidigare nämnd metodik. 

Medelvärdet på fukttillskottet inifrån var ca 1,6 g/m
3
 (standardavvikelsen ±0,5). 

Maxvärdet på fukttillskottet var 2,3 g/m
3
. Fukttillskottet inomhus kommer från t ex 

matlagning, tvätt och bad och ligger normalt under 3 g/m
3
 (Sandin, 1993). 

4.5 Mikroskopering 

Synlig förekomst av mikroorganismer uppskattades vid platsbesöket till ca 16 %. För 

att kontrollera att det inte var smuts användes mikroskopering. All förekomst som 

observerades okulärt vid platsbesöket verifierades i mikroskop, se bilaga 3.  

I mikroskop hittades en större andel mikroorganismer än vid platsbesöket, ca 54 % av 

virkesproverna (eller 45 av 84 prover). Figur 9 redovisar förekomsten av 

mikroorganismer verifierat i mikroskop kopplat till fasadsida och provtyp.  

 

Figur 9. Antal verifierade förekomster av mikroorganismer kopplat till fasadsida och 

provtyp. A = framsida, B = baksida, 1 = syll, 2 = regel intill syll och 3 = regel 1,8m. 
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Exempel på hur sporer, hyfer och blånadssvamp kan se ut i mikroskop visas nedan  

i figur 10. 

    
Figur 10 a. Bild på virkesprov och sporer (taget i mikroskop).  

    
Figur 10 b. Bild på virkesprov och hyfer (taget i mikroskop).  

    
Figur 10 c. Bild på virkesprov och blånadssvamp (taget i mikroskop).  
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4.6 Lukttest 

Obearbetade data från lukttestet redovisas i bilaga 4. Resultat från luktupplevelse 

redovisas via tre stapeldiagram, se figur 11. I stapeldiagrammen står A = framsida, B = 

baksida, 1 = syll, 2 = regel intill syll och 3 = regel 1,8 m. Med 10 försökspersoner och 

84 prover att undersöka blir antalet möjliga bedömningar 840. I några fall saknas 

underlag då försökspersonen glömt göra bedömning eller markerat felaktigt. Totalt 

bortfall är 4 stycken vilket motsvarar ca 5 %. Vid varje bedömning fick 

försökspersonerna välja något av svarsalternativen ”tydlig”, ”svag” eller ”ingen” 

luktupplevelse.  

 

Figur 11 a. Fördelning av tydlig luktupplevelse kopplat till provtyp. 

 

 

Figur 11 b. Fördelning av svag luktupplevelse kopplat till provtyp. 
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Figur 11 c. Fördelning av ingen luktupplevelse kopplat till provtyp. 

Resultatet redovisas även via provtyp oavsett fasadsida i tabell 11. Via ett Chitvåtest 

(se kapitel 2) konstaterades att det är en skillnad i luktupplevelse mellan provgrupp 1 

och 2, samt mellan 2 och 3. Sannolikheten för att luktupplevelsen påträffas vara lika 

mellan provgrupp 1 och 2 respektive 2 och 3 är låg, p-värdet beräknades till ca 0,6 x 

10
-28

 respektive ca 0,5 x 10
-2

. 

Tabell 11. Luktupplevelse fördelat på provtyper oavsett fasadsida, där 1 = syll, 2 = 

regel intill syll och 3 = regel 1,8m. 

Luktupplevelse Grupp 1 (antal) Grupp 2 (antal) Grupp 3 (antal) 

Tydlig 129 17 34 

Svag 127 178 143 

Ingen 23 85 100 

4.7 Sambandsanalys 

Luktintensiteten från virke har i tidigare studier visats öka med fuktkvoten (Nyman, 

1994). Vissa mikroorganismer kan avge lukt som upplevs som t ex unken, källarlukt 

eller syrlig. Vid provtagningen ute på plats bedömdes syllproverna generellt sett lukta 

mer än övriga prover. Vid lukttestet ser tendensen ut att vara den samma. Luktar 

träsyllarna mer för att de är impregnerade? Finns det någon koppling mellan uppmätt 

fuktkvot och förekomst av mögel? 

Två försök görs i denna studie via logistisk regressionsanalys i SPSS. I den första 

analysen undersöks sannolikheten för mögelförekomst kopplat till fuktkvot, tydlig 

eller ingen lukt och provtyp. I andra analysen undersöks sannolikheten för att påträffa 

impregnerat virke kopplat till fuktkvot, tydlig eller ingen lukt och mögelförekomst. 
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Av virkesproverna är endast syllarna impregnerade (enligt tidigare data). Datamaterial 

och körningar visas i bilaga 5. Vid undersökningarna är signifikansnivån 5 %. 

Den första analysen ger att för varje ökning i fuktkvot med en enhet ökar risken för 

mögelförekomst med ca 1,6 gånger. Beräknat p-värde är 0,003 och kopplingen mellan 

mögelförekomst och fuktkvot är statistiskt signifikant. Övriga variabler, provtyp och 

luktupplevelser, har inget statistiskt signifikant samband till mögelförekomst.  

Den andra analysen ger att för varje ökning i fuktkvot med en enhet ökar 

sannolikheten för att påträffa impregnerat virke ca 2 gånger. Beräknat p-värde är 

0,001. (Det impregnerade virket d v s syllarna är mer utsatta för fukt än övriga prover, 

vilket kanske inte bör testas.) Samma analys ger även att tydlig lukt ökar sannolikheten 

för att påträffa impregnerat virke ca 20 gånger. Beräknat p-värde är 0,003. Båda 

analyserna är statistiskt signifikanta. Något samband påvisades inte mellan 

impregnerat virke och förekomst av mögel (signifikansnivån är ca 0,989). 
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5 Slutsatser om innemiljön 

I området förekommer det hyresgäster med hälsobesvär som de kopplar till sin 

boendemiljö enligt tidigare undersökningar. 

Det finns brister i ventilationen. Tillräcklig luftväxling erhålls oftast i lägenheterna. 

Däremot är frånluftsflödet i köket generellt sett för lågt. Denna studie visar att 

koldioxidhalten är ett dåligt mått på hur väl ventilationen fungerar. Hyresgästen 

påverkar ventilationen själv negativt genom att stänga till tilluftsventilerna som sitter i 

sovrum och vardagsrum.  

Undertrycket inomhus blir många gånger för högt, troligen på grund av stängda 

tilluftsventiler och obalans i frånluftsflöden. Ett stort undertryck inomhus kan medföra 

att det sugs in luft via otätheter t ex vid golvvinkeln. I några lägenheter vid 

provtagningen uppmärksammades avvikande lukt vid golvvinkeln. 

Den främsta källan till avvikande lukt har visats sig komma från syllarna som är 

impregnerade. Förekomst av mikroorganismer kan ge avvikande lukt, men inget 

samband till tydlig lukt har hittats i denna studie. Lukt verkar inte vara någon bra 

indikation på mögel. Onormalt höga halter av mykotoxiner från vissa mögelsvampar 

kan ge hälsobesvär (Blom, 2008). Någon analys av mykotoxiner har inte varit praktiskt 

genomförbart.  

Eftersom det saknas en standardiserad metodik för analys av mikroorganismer blir en 

helhetsbedömning osäker. I denna studie bedöms att mellan ca 16 % (okulärt) till 54 % 

(mikroskop) av virkesproverna har för höga halter av mikroorganismer. Som förslag 

bör konstruktioner med okulärt synlig mögelförekomst eller blånadssvamp alltid 

åtgärdas. 

Vägg- och golvkonstruktionen i området är riskkonstruktioner ur fuktsynpunkt. Vid 

provtagningstillfällena var generellt sett fuktkvoten i träreglar och träsyllar relativt låg. 

Om uppmätta fuktkvoter i denna studie jämförs med satta fuktkvotsintervall som anger 

risken för mögeltillväxt i Fukthandbok (Nevander, 1994), så borde mögelförekomsten 

i området vara lägre. Studien har dock visat att det finns ett samband mellan 

mögelförekomst och uppmätt fuktkvot. Inget samband visades mellan impregnerat 

virke och förekomst av mögel. 

Orsaken till att uppmätta fuktkvoter är lägre än förväntat kan bero på 

årstidsvariationer. Teglet är mer utsatt för yttre fuktbelastningar mellan vår och höst än 

under vintern då mätningarna utfördes.  
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De mikrobiella skadorna kan bero på att bruk täppt till luftspalten och att fukt kan 

sugas in kapillärt. Det kan även vara skador som härrör från produktionsskedet (t ex 

felaktig lagring av material eller bristande väderskydd). Växtlighet intill fasad och 

äldre dränering kan också bidra till att öka fuktbelastningen.  

Utbredningen av skadat material i ytterväggarna varierar. Träsyllarna som är 

impregnerade bör bytas ut i hela området. Om delar av regelstommen behålls måste 

det verifieras att kvarsittande reglar inte är luktsmittade eller mikrobiellt skadade. 

Reglarna på nivån 1,8 m har en skadefrekvens på ca 20 % (okulärt bedömt). 

Det finns ingen typlösning på hur aktuell golv- och väggkonstruktion kan åtgärdas vid 

en mikrobiell skada. Eventuella lösningar behöver därför verifieras med fuktmätningar 

under en längre tid (flera år). Förslag på två konstruktionslösningar ges i denna studie, 

se efterföljande kapitel. 
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6 Konstruktionslösningar 

I detta kapitel jämförs tre olika konstruktionslösningar (ursprunglig konstruktion, 

delvis renovering och totalrenovering) i fråga om isolerförmåga och fuktsäkerhet. Vid 

renoveringarna förutsätts att fasadteglet och betongplattan behålls. Vad gäller 

fuktsäkerhet så kommer främst kritiska fukttillstånd att behandlas. Isolerförmågan 

bedöms utifrån beräknade U-värden (värmegenomgångskoefficienter). 

6.1 Ursprunglig konstruktion 

Den ursprungliga konstruktionen, se figur 12, har enligt tidigare resonemang ett flertal 

brister. Hittills påträffade brister är t ex avvikande lukt från impregneringsmedel, 

mögelförekomst, tilltäppt luftspalt i ytterväggen och otillräckligt fuktskydd av syll och 

övergolv. Ursprunglig konstruktion finns med som alternativ eftersom det är intressant 

att veta vilken isolerförmåga och vilka fukttillstånd som kan förväntas med denna 

konstruktionslösning. 

 
Figur 12. Skiss på ursprunglig konstruktion. 
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6.2 Delvis renovering 

Förslaget delvis renovering är utformad för att kunna användas om delar av träreglarna 

i stommen behålls och övergolvets bygghöjd är begränsad (<100 mm). Kvarsittande 

träreglar får inte vara mikrobiellt skadade eller luktsmittade. Åtgärderna utförs i hela 

lägenheten (som oftast ligger på samma våningsplan). Skadefrekvensen på det övre 

planet är hittills okänd. Övergolvet på bottenplanet rivs ut och ersätts med ett nytt. 

För att erhålla en luftspalt tas den yttre isolerskivan i ytterväggen bort, se figur 13. All 

isolering i regelstommen ersätts med ny. Varianter på detta utförande har använts vid 

tidigare renoveringar av mikrobiellt skadade lägenheter i området.  

 
Figur 13. Skiss på delvis renovering. 

6.3 Totalrenovering 

Totalrenovering kräver ett större ingrepp i vägg- och golvkonstruktionen. Förslagsvis 

rivs hela regelstommen på båda våningsplanen samt övergolvet på bottenplanet ut och 

ersätts med ny vägg- och golvkonstruktion enligt figur 14. 

För att skapa en luftspalt bakom teglet används en styv isolerskiva, expanderad 

polystyren (EPS), vilket har ungefär samma vind- och ångtäthet som mineralull och 

vindpapp/vindväv tillsammans. Distans till teglet anordnas via murkramlor i stål 

och/eller vertikala stålprofiler (rostskyddat stål).  



 

35 
 

Murkramlorna ska luta neråt för att undvika att vatten kan föras in i konstruktionen. 

Den nya regelstommen bygger ca 70 mm extra inåt jämfört med ursprunglig 

regelstomme. Rumshöjden i området är ca 2 480 mm enligt erhållen ritning. Kravet på 

rumshöjd vid nyproduktion är minst 2 400 mm. Bygghöjden på ursprunglig 

golvkonstruktion varierar, varför en isolertjocklek på 70 mm i golvet kan medföra 

bilning av betongplattan eller en lägre rumshöjd än tidigare.  

 
Figur 14. Skiss på totalrenovering. 

6.4 Isolerförmåga 

Värmeberäkningar av enskilda konstruktioner har beräknats för hand, se bilaga 6. För 

kontroll av köldbryggor har programmet Comsol används. Förenklade ritningar har 

använts i programmet. Temperaturfördelningar för respektive konstruktionslösning 

visas i figur 15, 16 och 17. Bredvid figurerna visas aktuellt temperaturintervall som en 

färgskala. Köldbryggor uppstår i skikt där det finns material med sämre isolerförmåga 

än omgivande, t ex träreglar i isolerskikt, och detta syns som en färginträngning i 

aktuellt skikt. 

I figurerna kan noteras att de största temperaturförändringarna sker i isoleringsskikten, 

vilket är förväntat. Träreglar har högre värmeledningsförmåga än mineralull varför det 

uppstår köldbryggor vid reglarna. Isolering av kantbalken gör att syllen får ett varmare 

klimat. 



 

36 
 

 
Figur 15. Temperaturfördelning i ursprunglig konstruktion. 

Kelvin 

 

 
Figur 16. Temperaturfördelning efter delvis renovering. 

 
Figur 17. Temperaturfördelning efter totalrenovering. 
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I tabell 12 redovisas beräknade U-värden för respektive konstruktionslösning. För 

vägg och golv har separata U-värden beräknats för hand och medel är ett medelvärde 

av dessa. Modell är beräknade värden i Comsol för hela konstruktionen med hänsyn 

till köldbryggor (se figur 15 till 17). Vid totalrenovering har kantbalken isolerats. 

Tabell 12. Beräknande U-värden för respektive konstruktionslösning. 

U-värde 

(W/m
2
K) 

Ursprunglig 

konstruktion 

Delvis renovering Totalrenovering 

Vägg 0,24 0,21 0,16 

Golv 0,50 0,54 0,38 

Medel 0,37 0,38 0,27 

Modell 0,42 0,46 0,30 

Vid nyproduktion av bostäder ställs ett sammanvägt krav på energihushållning. 

Bostäder ska vara utformade så att byggnadens specifika energianvändning högst 

uppgår till 150, 130 eller 110 kWh per m
2
 golvarea och år för klimatzon 1, 2 

respektive 3. I detta fall gäller klimatzon 3. I byggnadens specifika energianvändning 

ingår inte hushållsel. För att kontrollera kravet på energihushållning måste en 

genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um) beräknas, vilket innefattar hela 

byggnadsskalet. 

Det finns även ett alternativt krav på byggnaders energianvändning där krav på 

enskilda U-värden ges vilka skulle kunna jämföras med beräknade värden i denna 

studie, se tabell 13. (Boverket, 2008). 

Tabell 13. Alternativt krav (Boverket, 2008). 

Byggnadsdel U-värde (W/m
2
K) 

Tak 0,13 

Vägg 0,18 

Golv 0,15 

Fönster 1,3 

Ytterdörr 1,3 

Med ursprunglig konstruktion eller delvis renovering går det inte att komma upp i 

dagens krav på energianvändning.  

Vid totalrenovering skulle väggkonstruktionen klara kraven, medan det skulle krävas 

drygt dubbelt så mycket isolering i golvet för att komma ner till 0,15 W/m
2
K. Det 

skulle innebära en ny grundkonstruktion.  
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6.5 Fuktteknisk bedömning 

Ingen av konstruktionerna får i teorin kondens (RF ligger under 100 %) utifrån valda 

material- och klimatdata. I två fall har RF antagits vara 100 % på konstruktionens 

utsida, nämligen för ytterväggen sommartid och för betongplattan året runt.  

Beräkningsgången för varje konstruktionsdel och klimatfall redovisas i bilaga 6.  

I beräkningarna har det kritiska fukttillståndet för respektive material använts som det 

dimensionerande värdet. Fall där kritiskt fukttillstånd uppnås redovisas i tabell 14.  

I befintlig väggkonstruktion saknas det luftspalt på flertalet ställen vilket medför en 

fuktrisk som inte finns med i beräkningarna (se kapitel 4).  

Tabell 14. Fall där kritiskt fukttillstånd uppnås (Johansson, 2005). Förklaring,  

1 = ursprunglig konstruktion, 2 = delvis renovering och 3 = totalrenovering. 

Nr Del Konstruktion Klimatdata Beräknat  

RF (%) 

Kritiskt värde 

RF (%) 

alla Golv Träsyllar utan fuktskydd Januari 89 – 95 75 - 80 

1 Vägg Träreglar i isolerskikt Juli 85 - 96 75 - 80 

2 Vägg Träreglar i isolerskikt Juli 89 - 99 75 - 80 

3 Vägg Träreglar i isolerskikt Juli 88 - 97 75 - 80 

Vid delvis renovering uppstår nästan kritiskt fukttillstånd i regelstommen vintertid, se 

beräkning i bilaga 6. Genom att lägga ett mindre isolerskikt, här 30 mm, utanför 

träregelstommen (mot teglet) minskar det beräknade RF för träregelstommen.  

Sommartid överskrids kritiskt fukttillstånd för samtliga vägglösningar. Om det kan 

uppstå mikrobiella skador beror på temperaturförhållanden, hur länge de kritiska 

fukttillstånden överskrids och om materialen är smutsiga. Beräkningarna visar att ett 

sätt att få ner RF sommartid är att minska på plastfoliens ånggenomgångsmotstånd. 

För samtliga konstruktionslösningar blir det kondens vintertid om plastfolien helt 

utelämnas.  

Vid delvis renovering kan plastfoliens ånggenomgångsmotstånd inte minskas alls 

eftersom det kritiska värdet precis är uppnått vintertid. Vid totalrenovering medgör en 

minskning av plastfoliens ånggenomgångsmotstånd till s/m. Detta ger 

sommartid ett lägre RF med intervallet 86 – 95 %, vilket är en liten sänkning. Om 

sommarfallet är ett problem i praktiken krävs någon annan form av åtgärd. 

Ytter- och innerväggssyllar i ursprunglig konstruktion överskrider kritiskt fukttillstånd 

då plastfolie (eller material med likvärdigt ånggenomgångsmotstånd) saknas. Enligt 

uppgift från förvaltarens snickare har vittrad plastfolie påträffats vid tidigare 

renoveringar. Ursprunglig plastfolie verkar inte vara åldersbeständig.  
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Det finns typgodkända lösningar för ventilerade golv, t ex Granab och Nivell. Vid 

delvis renovering är bygghöjden på övergolvet begränsad och ventilering av 

luftspalten är ofta inte möjlig att utföra. Det flytande golvet vid en totalrenovering 

skulle kunna bytas ut mot ett ventilerat golv med motsvarande isolering. Ett ventilerat 

golv kräver kontroller och årlig skötsel för att fungera. Om golvets ventilation stängs 

av kan det uppstå fuktskador i övergolvet (Hamrin, 1996). Förvaltaren önskar därför 

en annan typ av golvlösning. 

Vid delvis renovering och totalrenovering är tanken att betongen behandlas med en 

fuktspärr som tränger in i betongen. En förutsättning är att hela betongytan behandlas 

(även under regelväggar). En åldersbeständig plastfolie är ett alternativ till en sådan 

behandling om plastfoliens hållbarhet kan garanteras och otätheter vid skarvar m m 

kan undvikas, vilket dock i praktiken är svårt att genomföra. Träsyllar i ytter- och 

innerväggar behöver dessutom ett extra fuktskydd t ex en skiva av extruderad 

polystyren (XPS). 

En jämförelse mellan olika fuktspärrar görs i rapporten Egenskaper och funktion hos 

fukt- och alkalispärrar på betong (Sjöberg, 2001). Vissa fuktspärrar kan också fungera 

som emissionsspärrar om betongen innehåller flyktiga ämnen som kan ge hälsobesvär. 

Enligt studien kan Silan- och Epoxibaserade preparat användas som fuktspärrar. 

Ånggenomgångsmotståndet för Silan ligger mellan s/m och för Epoxi 

mellan s/m. (Sjöberg, 2001). Epoxi är förenat med arbetsmiljörisker 

och får endast användas om det inte finns en likvärdig produkt på marknaden, se under 

rubriken Arbetsmiljö. 

Delvis renovering av ytterväggar bör endast utföras då det finns begränsade resurser 

eftersom denna konstruktionslösning är mer fuktkänslig. Dessutom finns det risk för 

att skadat material finns kvar på det övre våningsplanet.  

Vid totalrenovering är det viktigt att cellplastens vindskydd kan garanteras även vid 

skarvar. Eftersträvansvärt är en stabil isolerskiva (för att anordna luftspalt) som är 

vindtät men som möjliggör uttorkning (den får inte ha ett för högt 

ånggenomgångsmotstånd). I och med att ingen av lösningarna är utprovade bör 

elektroder för fuktmätning sättas in i väggkonstruktionen så att temperatur och relativ 

luftfuktighet kan mätas kontinuerligt under några år.  

Uppreglat golv utan ventilering eller flytande golv anses generellt sett inte som 

fuktsäkra konstruktioner. I detta fall kommer betongen att behandlas med en fuktspärr 

i kombination med att samtliga syllar får ett extra fuktskydd, vilket borde vara 

tillfredställande. Här gäller också att vald golvkonstruktion bör verifieras genom 

kontinuerliga fuktmätningar under några år. 
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6.6 Stål- eller träreglar 

Vanligt obehandlat järn kan börja rosta redan vid ca 60 % relativ fuktighet och måttlig 

risk föreligger vid ca 70 % (Burström, 2001). Reglar och murkramlor av stål måste 

därför vara rostskyddsbehandlade. Vid delvis renovering rekommenderas inte 

skarvning med stålreglar eftersom det kan uppstå situationer där eventuell byggfukt i 

virket inte har möjlighet att torka ut, t ex om träreglar ställs i en stålsyll. Vid utbyte av 

hela ytterväggsstommen kan rostskyddat stål vara ett alternativ till trä. 
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7 Arbetsmiljö 

Personal som utför sanering eller provtagning i området skall informeras om faror, 

använda skyddsutrustning samt iaktta god personlig hygien. 

7.1 Provtagning och rivning 

Vid provtagning och rivning av mikrobiellt skadat material ska Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet 

(AFS 2005:1) följas. Vid sågning eller bearbetning av impregnerade syllar i området 

bör skyddskläder och andningsskydd användas. 

Rivningens omfattning och skadeutbredning bör dokumenteras av entreprenören. 

Material som behålls skall vara rent och fritt från tecken på fuktskador, mikrobiologisk 

påväxt och luktsmitta. Vid mikrobiellt skadade reglar är det stor risk att isolering och 

angränsade skivmaterial också är skadat varför detta bör ersättas. Vid tveksamheter 

skall materialprov lämnas till expert för konsultation. Rengöring av betong och 

fasadtegel bör utföras för att minska risken för att problemorganismer finns kvar i 

konstruktionen. 

7.2 Fuktspärrar 

Epoxibaserade preparat hör till gruppen härdplaster (tvåkomponentslim). Beredningen 

av epoxi är förenat med hälsorisker (allergiframkallande och hudirriterande). Epoxi får 

endast användas om det inte finns andra produkter som ger ett likvärdigt resultat (AFS 

2005:18).  

I detta fall kan de silanbaserade preparaten vara likvärdiga. Silan är uppbyggt av bland 

annat silikater vilka inte är förenade med lika stora hälsorisker som Epoxi. Vid 

användning av Silan rekommenderas dock också skyddsutrustning enligt leverantörens 

anvisningar. 

7.3 Hållfasthet 

Lägenhetsavskiljande väggar har en bärande stomme av betong (tegel, isolering, 

betong). Dessa omfattas inte av en delvis eller totalrenovering. Skalmur med 

träregelstomme som omfattas av renoveringen förekommer mot entrésida och baksida 

på radhusen. Vindlaster som skalmuren (teglet) utsätts för ska kunna upptas av 
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regelstommen via murkramlor eller liknande. Enligt uppgift från förvaltarens snickare 

har det inte förekommit murkramlor i tidigare åtgärdade ytterväggar (alternativt har 

förankring skett på annat sett). Detta är troligen inte tillräckligt. Innan renovering ska 

en konstruktionshandling upprättas över förankring av skalmuren. Valda kramlor 

måste vara korrosionsbeständiga. Konstruktionshandlingen ska även innehålla 

uppgifter om tillfälliga hållfasthetslösningar för skalmur, mellanbjälklag och tak under 

rivningsarbetena. 
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8 Åtgärder 

Utifrån slutsatserna om innemiljön har det framkommit att det finns tekniska brister i 

ventilationen, ytterväggskonstruktionen (i form av mikrobiella skador och avvikande 

lukt från syllar) och grundläggningen (dränering och fuktskydd av betongplattan är 

inte tillräcklig).  

8.1 Planering 

Förslag på åtgärder för att erhålla en bra innemiljö med utförande stegvis visas i tabell 

15. Kostnader för nollalternativet finns redovisat, se nästa stycke ”Nedlagda 

kostnader”. För utförande av utvändigt fuktskydd, ventilation och pilotstudie krävs 

kompletteringar för att ge en rättvisande kalkyl.  

Tabell 15. Förslag på stegvisa åtgärder. 

Nr Alternativ Konsekvens 

0 En utredning utförs om hyresgästen upplever 

hälsobesvär som kan koppas till boendemiljön. 

Identifieras tekniska bister utförs åtgärder i aktuell 

lägenhet. Delar av ursprunglig stomme behålls. 

Risken finns att skadat material finns kvar. 

Varje år utförs ca 4 

utredningar av 

lägenheter, varav 2 

lägenheter delvis 

renoveras. 

1 Nollalternativet utförs. Omdränering och fuktskydd 

av betongplattan utförs i hela området. 

Takavvattningen ses över och eventuella brister 

åtgärdas.  

Genom att förbättra 

utvändigt fuktskydd kan 

skador i konstruktionen 

minskas. 

2 Alternativ 1 utförs. Dessutom görs åtgärder i 

ventilationen för att få en mer balanserad ventilation. 

Eventuellt utförs ombyggnad till styrd ventilation 

med värmeåtervinning. 

Rätt utformad ventilation 

minskar risken för lukt, 

konvektionsskador och 

ger lägre energibehov. 

3 Alternativ 2 utförs. Totalrenovering av hela 

ytterväggsstommen och övergolvet i en radhuslänga. 

Isolerförmåga och fuktsäkerhet i de nya 

konstruktionerna kontrolleras innan fler hus byggs 

om.  

Radhus med förbättrad 

innemiljö. Utprovning av 

tekniska lösningar görs i 

ett pilotprojekt i en 

radhuslänga.  

 

  



 

44 
 

8.2 Nedlagda kostnader 

Kostnaderna som redovisas i detta stycke har inte indexreglerats. Under ca fyra år tid 

mellan 2006 och 2009 har det utförts ca 15 innemiljöutredningar i området. 

Utredningskostnaden per år uppgick till ca 270 000 SEK exklusive moms. Enligt en 

kalkyl upprättad av Bjerking AB 2006-07-03 är kostnaden för att renovera 

konstruktionerna i området ca 330 000 SEK per lägenhet exklusive moms. Renovering 

av konstruktioner motsvarar ungefär delvis renovering som tas upp som en lösning i 

denna studie. Mellan 2006 och 2009 har ca 5 lägenheter renoverats, vilket ger en 

kostnad på ca 1 650 000 SEK exklusive moms. I vissa fall har dessa renoveringar 

utförts av förvaltarens egna snickare, vilket kan ha gett en annan kostnad än den 

uträknande.  

Kostnader för utförda åtgärder i ventilationen, t ex justering av flöden eller insättning 

av bättre tilluftsdon, finns det inga uppgifter på då åtgärderna har utförts löpande i 

vissa lägenheter av förvaltarens egna snickare.  

8.3 Fortsatta utredningar 

För samtliga åtgärdsalternativ ska konstruktionshandlingar avseende förankring av 

skalmur och säkerhetsanordningar upprättas. Oavsett val av renovering bör en 

radonutredning utföras och om radonhalterna i området ligger över satta riktvärden 

görs åtgärder i samband med ombyggnation av golvkonstruktionen och eventuella 

justeringar av ventilationen.  

Vid val av alternativ 1 tas ett system för omdränering, borttagande av växtlighet, samt 

fuktskydd och isolering av grund fram. Kontroll av takavvattningen bör också utföras 

och om behov föreligger inkluderas dessa åtgärder. Handlingar inom K och VS tas 

fram.  

För ventilationsåtgärder, alternativ 2, görs en kompletterande utredning för att se hur 

ventilationen kan förbättras och om mekanisk frånluft med värmeväxling är en bra 

lösning. V-handlingar upprättas sedan. 

Vid ombyggnad av ett helt radhus, alternativ 3, rekommenderas framtagande av 

handlingar inom K, A, och VVS. För att verifiera att de kritiska fukttillstånden för 

olika materialskikt inte överskrids byggs elektroder eller likande in i vägg- och 

golvkonstruktionen. Fuktmätningar bör göras och utvärderas under minst fem år. 
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9 Generell diskussion 

Vid utredning av innemiljöproblem är det viktigt att lägga upp en tydlig handlingsplan 

med validerbara metoder eftersom det saknas standarder och rikvärden. Utredningarna 

blir tvärvetenskapliga och ställer krav på kunskaper inom t ex kemi, biologi, 

byggteknik och medicin. Ett sätt att tackla kunskapskravet är att samarbeta med eller 

inhämta kunskaper från andra kompetensområden än det egna.  

Tidigare utredningar i området har i stor utsträckning förlitat sig på analysresultat från 

material- eller luftprover erhållet från laboratorium. I denna studie har parametrar som 

kan utvärderas direkt på plats använts såsom lukt- och synintryck. I området föreligger 

hälsobesvär och tekniska brister, men ett exakt samband dem emellan är inte bevisat.  

I denna studie har luktupplevelsen använts som en slags hälsoparameter vilket har gett 

kopplingar till tekniska brister. För att kunna undersöka samband till tydlig lukt 

kodades data om, vilket kan vara en felkälla. Dessutom kan lukt upplevas som 

avvikande och besvärande, utan att härröra från giftiga ämnen. Slutsatserna bygger 

även på fler utgångspunkter och värderingar t ex att mikrobiella skador inte ska 

förekomma på byggnadsmaterial. Höga fuktnivåer anses allmänt sett vara en 

bidragande orsak till mikrobiell tillväxt. I denna studie har uppmätta fuktkvoter varit 

förvånansvärt låga. 

Vid val av konstruktionslösningar, vilka som helst, är det viktigt att materialskikten 

tillsammans ger en god isolerförmåga och fuktsäkerhet. Om ett material byts ut eller 

flyttas till annan plats kan det innebära att kritiskt fukttillstånd uppnås. Vilka kritiska 

fukttillstånd som kan uppstå sommartid och vilka egenskaper som finns hos 

fuktspärrar bör studeras vidare. 

Vid renovering av golv och ytterväggar blir rumsytan något mindre och i vissa fall blir 

takhöjden lägre i och med att isolertjockleken ökar. Totalrenovering ger enligt 

beräkningarna bättre isolerförmåga än delvis renovering, men kommer inte heller upp i 

dagens U-värdeskrav på separata byggnadsdelar. Dagens byggregler fokuserar på hela 

byggnadens energibehov per kvadratmeter. Om byggnaden ska klara energikraven 

krävs det att den totala energianvändningen för hela klimatskalet minskar inklusive 

förbrukningen via ventilationen. 
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11 Bilagor 

11.1 Checklistor vid provtagning 
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Plats för logga 

Checklista 
Uppdragsnr 

 
Sid 

1 (2) 

Område 
Handläggare 

Ylva Norén 

Kommun 
Datum för besiktning 

2009-11- 
Status 

Besiktning Inomhusmiljöutredning 
Renskrivet 

 

  

Allmänt 

 Adress.…………………………………...  Objektsnr.………………………………………. 

 Hyresgäst.………………………………...  Våning.…………………………………………. 

  

  

Utvändigt 

 Marklutning  Framsida……………………………………………………………………… 

 Baksida……………………………………………………………………… 

 Fasadskador  Ja………………………….  Nej 

 Avvattning …………………………………………………………………………………...... 

    

    

Lukttest    

Sockel A  Luktar…………………….  Ej lukt…………………  Vet ej 

Sockel B  Luktar…………………….  Ej lukt…………………  Vet ej 

    

    

Håltagning    

Fasad A A1 Syll A2 Regel vid syll A3 Regel i vägg 

Lukt ……………………………. ……………………… ……………………….. 

Utseende ………………………. ……………………… ……………………….. 

Påväxt  Synlig  Ej synlig  Synlig  Ej synlig  Synlig  Ej synlig 

Uttaget prov ………………………. ……………………… ……………………….. 

Foto ………………………. ……………………… ……………………….. 

Fuktkvot (%) ………………………. ……………………… ……………………….. 

    

    

Fasad B B1 Syll B2 Regel vid syll B3 Vägg 

Lukt ………………………. ……………………… ……………………….. 

Utseende ………………………. ……………………… ……………………….. 

Påväxt  Synlig  Ej synlig  Synlig  Ej synlig  Synlig  Ej synlig 

Uttaget prov ………………………. ……………………… ……………………….. 

Foto ………………………. ……………………… ……………………….. 

Fuktkvot (%) ………………………. ……………………… ……………………….. 

    

    

Provtagning  Rengöring utförd  Provmärkning klar  Lufttät förvaring 



Plats för logga 

Checklista 
Uppdragsnr 

 
Sid 

2 (2) 

Område 
Handläggare 

Ylva Norén 

Kommun 
Datum för besiktning 

2009-11- 
Status 

Besiktning Inomhusmiljöutredning 
Renskrivet 

 

  

 

 Adress.…………………………………...  Objektsnr.…………………………………… 

 

Väggmaterial ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Golvmaterial ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

  

  

Status tilluft ……………………………………………………………………………………. 

  

Frånluft Kök läge 0 Kök läge 1 Kök läge 2 

 ……………... ……………... ……………... 

 
Kök Läge 3 Bad Förråd 

 ……………... ……………... ……………... 

    

Beräkningar    

Totalt flöde ……………...   

Yta lägenhet ……………...   

Oms/timme ……………...   

    

    

Fukttillskott Uppmätt data: Inomhus Utomhus 

 Temperatur (°C) …………………….. …………………….. 

 RF (%) …………………….. …………………….. 

 Koldioxidhalt (ppm) …………………….. …………………….. 

 Fukttillskott …………………….. …………………….. 

    

Trycksillnad ……………………………………………………………………………………. 

    

    

Noteringar ……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 



Plats för logga 

Checklista 
Uppdragsnr 

 
Sid 

1 (1) 

Område 
Handläggare 

Ylva Norén 

Kommun 
Datum 

2009-11- 
Status 

Material och instrument Inomhusmiljöutredning 
Rev datum 

- 

  

Engångsmaterial 
  

 Provpåsar  Klämmor  

 Engångshandskar  Rengöring (papper och desificerande medel) 

   

Arbetsskydd   

 Ansiktsmask  Skyddsglasögon  Hörselkåpor 

 Engångsoverall  Arbetskläder inkl. handskar  Skor (stålhätta, spiktramp) 

   

Mätningar Bokade instrument  

Fotografering:  Kamera  

Fuktkvot:  Protimeter Surveymaster  

Temp, RF & CO2:  TSI Q-Trak 8550  

Luftflöden:  TSI 9555 och mätstoser  

Tryckskillnaer:  TSI 9555  

   

Verktyg   

 Kniv  Skruvmejslar  Hammare  

 Ficklampa  Såg med klinga  Stämjärn 

 Tummstock   Dammsugare  Dosborr 

   

Material för återställande   

 Gipsskiva  Mineralull  Reglar 

 Doslock  Fogmassa  

   

Dokumentation   

 Papper och penna  Ritningar  Avisering 

 Checklistor  Kontaktuppgifter  

   

Provmärkning   

 Etiketter eller tejp   
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11.2 Linjär regression – ventilation 
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Använda parametrar för bedömning av ventilationen i området. Linjär regressionsanalys har utförts för att studera 

sambandet mellan koldioxidhalt och luftväxling samt undertryck och luftväxling. 

 

Nr 

 

Tryckskillnad 

∆Pa 

Kök 

l/s 

Bad 

l/s 

Förråd 

l/s 

WC 

l/s 

Totaltflöde 

l/s 

Yta 

m
2
 

Luftväxling 

l/(s m
2
) 

CO2inne 

ppm 

CO2ute 

ppm 

1 40,5 26,0 16,0 3,8 0,0 45,8 77,2 0,59 1200,0 390 

2 14,0 4,0 11,0 3,7 0,0 18,7 47,9 0,39 1280,0 390 

3 10,0 8,5 17,0 10,0 0,0 35,5 66,3 0,54 600,0 380 

4 0,0 12,0 16,0 2,0 0,0 30,0 77,2 0,39 570,0 380 

5 12,5 10,0 17,0 
 

0,0 27,0 77,2 0,35 840,0 420 

6 0,0 11,5 18,0 
 

0,0 29,5 77,2 0,38 920,0 420 

7 10,6 5,0 16,0 5,0 0,0 26,0 66,3 0,39 650,0 420 

8 14,0 11,0 11,5 3,0 0,0 25,5 77,2 0,33 1280,0 420 

9 14,0 15,0 13,0 
 

11,0 39,0 94,5 0,41 740,0 394 

10 2,0 9,0 15,0 3,5 0,0 27,5 77,6 0,35 610,0 394 

11 18,5 4,0 19,0 6,7 0,0 29,7 48,5 0,61 840,0 400 

12 6,0 7,0 17,0 3,0 0,0 27,0 66,3 0,41 790,0 400 

13 32,0 12,0 17,0 3,9 0,0 32,9 66,3 0,50 717,0 400 

14 6,0 11,5 16,0 3,8 0,0 31,3 66,3 0,47 754,0 400 

 

  



Linjär analys: Samband mellan koldioxidhalt och luftväxling. 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

dimension0 1 Luftväxling l/(s m2)a . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Koldioxidhalt inne 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

dimension0 1 ,017a ,000 -,083 254,529 

a. Predictors: (Constant), Luftväxling l/(s m2) 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 235,198 1 235,198 ,004 ,953a 

Residual 777421,159 12 64785,097   

Total 777656,357 13    

a. Predictors: (Constant), Luftväxling l/(s m2) 

b. Dependent Variable: Koldioxidhalt inne 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 862,753 347,600  2,482 ,029 

Luftväxling l/(s m2) -47,007 780,162 -,017 -,060 ,953 

a. Dependent Variable: Koldioxidhalt inne 
 

  



Linjär analys: Samband mellan undertryck och luftväxling. 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

dimension0 1 Luftväxling l/(s m2)a . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Tryckskillnad Pa 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

dimension0 1 ,612a ,374 ,322 9,4791 

a. Predictors: (Constant), Luftväxling l/(s m2) 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 644,007 1 644,007 7,167 ,020a 

Residual 1078,246 12 89,854   

Total 1722,252 13    

a. Predictors: (Constant), Luftväxling l/(s m2) 

b. Dependent Variable: Tryckskillnad Pa 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -21,122 12,945  -1,632 ,129 

Luftväxling l/(s m2) 77,784 29,055 ,612 2,677 ,020 

a. Dependent Variable: Tryckskillnad Pa 
 

 



Visuell redovisning av linjära analyser, koldioxidhalt och luftväxling respektive undertryck och luftväxling. 
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11.3 Förekomst av mikroorganismer 
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Antalet påträffade förekomster av mikroorganismer vid platsbesöket (okulärt) och via mikroskop. 

 

 

 

Synlig förekomst/påväxt okulärt 

   

Förekomst/påväxt verifierad i mikroskop 

 Prov A1 A2 A3 B1 B2 B3 Prov A1 A2 A3 B1 B2 B3 

1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 

3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 

4 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 1 1 1 

5 0 1 0 0 0 0 5 0 1 0 1 1 0 

6 0 0 0 0 0 0 6 1 1 0 0 1 0 

7 1 1 1 0 1 0 7 1 1 1 1 1 1 

8 0 0 0 0 1 1 8 0 0 0 1 1 1 

9 0 0 1 0 0 1 9 0 0 1 1 1 1 

10 0 0 0 0 0 1 10 0 1 0 1 1 1 

11 0 0 0 0 0 0 11 1 1 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 12 1 1 0 1 1 0 

13 0 0 0 0 0 0 13 1 1 0 1 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 14 1 1 0 1 0 0 

Summa 1 2 2 0 4 4 Summa 7 8 2 12 10 6 

              

 
Totalt 13 st 

     
Totalt 45 

    

 
Andel 15,5 % 

     
Andel 53,6 % 
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11.4 Chitvåtest – luktupplevelse 
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Redovisning av data från lukttest med svarsalternativ tydlig, svag och ingen lukt (se även nästa sida). A och B är olika 

fasader. 1, 2 och 3 står för syll, regel vid syll respektive regel ca 1,8 m ovan färdigt golv. Exempelvis står B2 för fasad B 

med prov taget på regel vid syll. 

 

 

 

Antalet T (tydlig lukt) som svar för olika provgrupper. 

 

Antalet S (svag lukt) som svar för olika provgrupper. 

Prov A1 A2 A3 B1 B2 B3 Prov A1 A2 A3 B1 B2 B3 

1 5 0,0 0,0 9,0 1,0 1,0 1 4,0 9,0 4,0 1,0 7,0 7,0 

2 0 0,0 1,0 8,0 1,0 9,0 2 8,0 8,0 3,0 2,0 7,0 0,0 

3 6,0 1,0 0,0 3,0 0,0 1,0 3 3,0 6,0 6,0 6,0 5,0 7,0 

4 3,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2,0 4 7,0 5,0 3,0 7,0 9,0 6,0 

5 7,0 0,0 3,0 4,0 0,0 6,0 5 3,0 5,0 5,0 6,0 6,0 1,0 

6 7 0,0 2,0 9,0 0,0 0,0 6 2,0 4,0 6,0 1,0 8,0 5,0 

7 0,0 0,0 0,0 3,0 1,0 1,0 7 7,0 6,0 8,0 7,0 7,0 8,0 

8 5,0 1,0 0,0 2,0 2,0 0,0 8 4,0 5,0 7,0 8,0 5,0 7,0 

9 6,0 1,0 1,0 4,0 2,0 1,0 9 2,0 7,0 5,0 6,0 6,0 5,0 

10 4,0 1,0 0,0 3,0 1,0 4,0 10 4,0 5,0 4,0 5,0 7,0 4,0 

11 2,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 11 8,0 7,0 5,0 6,0 6,0 6,0 

12 8,0 0,0 1,0 5,0 0,0 1,0 12 1,0 4,0 2,0 5,0 8,0 7,0 

13 4,0 1,0 0,0 6,0 1,0 0,0 13 5,0 6,0 5,0 4,0 7,0 6,0 

14 7,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 14 1,0 7,0 6,0 4,0 6,0 5,0 

Antal 64,0 8,0 8,0 65,0 9,0 26,0 Antal 59,0 84,0 69,0 68,0 94,0 74,0 
 

 

  



Fortsättning från föregående sida. Redovisning av data från lukttest med svarsalternativ tydlig, svag och ingen lukt. 

Redovisning av totalt antal röster och bortfall. Fördelningen redovisas även oavsett fasadsida. 

 

 

Antalet N (nej d v s ingen lukt) som svar för olika provgrupper. 

 Prov A1 A2 A3 B1 B2 B3 Kontroll Bortfall 

1 1,0 1,0 6,0 0,0 2,0 2,0 62,0 
 2 2,0 2,0 6,0 0,0 2,0 1,0 64,0 
 3 1,0 3,0 4,0 1,0 5,0 2,0 66,0 
 4 0,0 5,0 7,0 2,0 1,0 2,0 68,0 
 5 0,0 5,0 2,0 0,0 4,0 1,0 68,0 2 individer 

6 1,0 6,0 2,0 0,0 2,0 4,0 71,0 1 individ 

7 3,0 4,0 2,0 0,0 2,0 1,0 74,0 
 8 1,0 4,0 3,0 0,0 3,0 3,0 76,0 
 9 2,0 2,0 4,0 0,0 2,0 4,0 78,0 
 10 2,0 4,0 6,0 2,0 2,0 2,0 80,0 
 11 0,0 0,0 5,0 1,0 4,0 4,0 82,0 
 12 1,0 6,0 7,0 0,0 2,0 2,0 84,0 
 13 1,0 3,0 5,0 0,0 2,0 4,0 86,0 
 14 1,0 3,0 4,0 1,0 4,0 5,0 87,0 1 individ 

Antal 16,0 48,0 63,0 7,0 37,0 37,0 
  

 

Summering oavsett fasadsida 

T Summa 

T1 129,0 

T2 17,0 

T3 34,0 

  S Summa 

S1 127,0 

S2 178,0 

S3 143,0 

  N Summa 

N1 23,0 

N2 85,0 

N3 100,0 
 

 

 

  



Hypotesprövning via Chitvåtest. Förklaring: O = observerat data, E = förväntat värde, X = enskilt chitvåvärde och p = 

beräknad signifikansnivå. Förväntat värde för t ex grupp 1 (E1) och rad Tydlig = 279 x 146 / 559 = 72,9. 

Vid beräkning av det totala värdet används formeln  

 

 
Nollhypotes: Det är ingen skillnad i luktupplevelse för grupp 1 och 2. 

   

 
O1 O2 Totalt E1 E2 X1 X2 X1+X2 

  Tydlig 129,0 17,0 146,0 72,9 73,1 43,2 43,1 86,3 
  Svag 127,0 178,0 305,0 152,2 152,8 4,2 4,2 8,3 
  Ingen 23,0 85,0 108,0 53,9 54,1 17,7 17,7 35,4 
  Totalt 279,0 280,0 559,0 

    
130,0 p = 5,79224E-29 

Andel 0,5 0,5 1,0           
  

Resultat: Det är skillnad i luktupplevelse mellan grupperna. Chitvåvärdet är flera  
gånger större än tabellvärdet för signifikansnivån 0,001. 

           

           Nollhypotes: Det är ingen skillnad i luktupplevelse för grupp 2 och 3. 

   

 
O2 O3 Totalt E2 E3 X1 X2 X1+X2 

  Tydlig 17,0 34,0 51,0 25,6 25,4 2,9 2,9 5,9 
  Svag 178,0 143,0 321,0 161,4 159,6 1,7 1,7 3,4 
  Ingen 85,0 100,0 185,0 93,0 92,0 0,7 0,7 1,4 
  Totalt 280,0 277,0 557,0 

    
10,7 p =  0,004788122 

Andel 0,5 0,5 1,0           
  

Resultat: Det är skillnad i luktupplevelse. Chitvåvärdet är större än tabellvärdet  
för signifikansnivån 0,01. 
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11.5 Logistisk regression – innemiljö 
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Använd data för logistisk regression. Luktupplevelserna har kodats om till en 

variabel som endast kan anta värdet 1 eller 0. Markerat data har exkluderats 

(för förklaring se kapitel 2). Provtyp har också kodats om till syll med värde 1 

eller regel med värdet 0.  

Id 
nr 

Provtyp 
syll/ej syll 

Tydlig lukt 
ja/nej 

Svag lukt 
ja/nej 

Ingen lukt 
ja/nej 

Mögel 
ja/nej 

Fuktkvot 
% 

1:A1 1 1 0 0 0 12,3 

1:A2 0 0 1 0 0 9,2 

1:A3 0 0 0 1 0 8 

1:B1 1 1 0 0 1 20,7 

1:B2 0 0 1 0 1 17,9 

1:B3 0 0 1 0 1 8,9 

2:A1 1 0 1 0 0 12 

2:A2 0 0 1 0 0 10,5 

2:A3 0 0 0 1 0 9,3 

2:B1 1 1 0 0 1 16 

2:B2 0 0 1 0 1 11 

2:B3 0 1 0 0 0 9,3 

3:A1 1 1 0 0 1 12,8 

3:A2 0 0 1 0 0 9,5 

3:A3 0 0 1 0 0 9,3 

3:B1 1 0 1 0 1 12,3 

3:B2 0 0 1 1 0 11,2 

3:B3 0 0 1 0 0 9,2 

4:A1 1 0 1 0 0 13,5 

4:A2 0 0 1 1 0 10,3 

4:A3 0 0 0 1 0 8,3 

4:B1 1 0 1 0 1 17,3 

4:B2 0 0 1 0 1 16,3 

4:B3 0 0 1 0 1 9 

5:A1 1 1 0 0 0 13 

5:A2 0 0 1 1 1 12,4 

5:A3 0 0 1 0 0 9 

5:B1 1 0 1 0 1 17,3 

5:B2 0 0 1 0 1 12 

5:B3 0 1 0 0 0 10,5 

6:A1 1 1 0 0 1 17,6 

6:A2 0 0 0 1 1 16 

6:A3 0 0 1 0 0 10,4 



6:B1 1 1 0 0 0 15,5 

6:B2 0 0 1 0 1 13,5 

6:B3 0 0 1 0 0 9,7 

7:A1 1 0 1 0 1 13,2 

7:A2 0 0 1 0 1 10 

7:A3 0 0 1 0 1 12 

7:B1 1 0 1 0 1 16,5 

7:B2 0 0 1 0 1 12,3 

7:B3 0 0 1 0 1 8,5 

8:A1 1 1 0 0 0 12 

8:A2 0 0 1 0 0 10,2 

8:A3 0 0 1 0 0 8,4 

8:B1 1 0 1 0 1 14,9 

8:B2 0 0 1 0 1 11,7 

8:B3 0 0 1 0 1 10 

9:A1 1 1 0 0 0 16,8 

9:A2 0 0 1 0 0 13,2 

9:A3 0 0 1 0 1 9,7 

9:B1 1 0 1 0 1 16,7 

9:B2 0 0 1 0 1 12,5 

9:B3 0 0 1 0 1 8,8 

10:A1 1 0 0 0 0 16 

10:A2 0 0 1 0 1 11,6 

10:A3 0 0 0 1 0 10,5 

10:B1 1 0 1 0 1 13,8 

10:B2 0 0 1 0 1 11,4 

10:B3 0 0 0 0 1 8,9 

11:A1 1 0 1 0 1 12,3 

11:A2 0 0 1 0 1 13 

11:A3 0 0 1 1 0 11 

11:B1 1 0 1 0 0 13 

11:B2 0 0 1 0 0 11,5 

11:B3 0 0 1 0 0 9,2 

12:A1 1 1 0 0 1 13,7 

12:A2 0 0 0 1 1 10,5 

12:A3 0 0 0 1 0 9 

12:B1 1 1 1 0 1 16,4 

12:B2 0 0 1 0 1 12 

12:B3 0 0 1 0 0 8,8 



13:A1 1 0 1 0 1 12,3 

13:A2 0 0 1 0 1 12,9 

13:A3 0 0 1 1 0 11,7 

13:B1 1 1 0 0 1 14 

13:B2 0 0 1 0 0 13,3 

13:B3 0 0 1 0 0 9,6 

14:A1 1 1 0 0 1 11,3 

14:A2 0 0 1 0 1 12 

14:A3 0 0 1 0 0 10,6 

14:B1 1 1 0 0 1 14,7 

14:B2 0 0 1 0 0 11,7 

14:B3 0 0 1 1 0 9,8 
 

Resultat från körningar i SPSS. 

1. Sannolikheten för mögelförekomst (verifierad i mikroskop) kopplat 

till följande variabler: 

 

- fuktkvot, 

- tydlig lukt, 

- ingen lukt, och 

- provtyp. 

 

2. Sannolikheten för impregnerat virke kopplat till följande variabler: 

 

- fuktkvot, 

- tydlig lukt, 

- ingen lukt, och 

- mögelförekomst. 
 

  



 

1. Mögelförekomst kopplat till ett flertal variabler. 

 

 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 18,947 4 ,001 

Block 18,947 4 ,001 

Model 18,947 4 ,001 

 

Model Summary 

Step -2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke 

R Square 

1 83,943a ,223 ,299 

a. Estimation terminated at iteration number 5 

because parameter estimates changed by less 

than ,001. 

 

Classification Tablea 

 Observed Predicted 

 mikromögel 

Percentage 

Correct 

 inget - 

sparsamt 

förekomst - 

påväxt 

Step 1 mikromögel inget - sparsamt 22 11 66,7 

förekomst - 

påväxt 

10 32 76,2 

Overall Percentage   72,0 

a. The cut value is ,500 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a provtyp -,172 ,862 ,040 1 ,842 ,842 

tydliglukt -1,274 ,856 2,217 1 ,137 ,280 

ingenlukt -,919 1,041 ,779 1 ,377 ,399 

fuktkvot ,474 ,158 8,996 1 ,003 1,607 

Constant -4,974 1,715 8,415 1 ,004 ,007 

a. Variable(s) entered on step 1: provtyp, tydliglukt, ingenlukt, fuktkvot. 
 

 

  



2. Impregnerat virke kopplat till ett flertal variabler. 

 

 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 50,047 4 ,000 

Block 50,047 4 ,000 

Model 50,047 4 ,000 

 

Model Summary 

Step -2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke 

R Square 

1 46,757a ,487 ,672 

a. Estimation terminated at iteration number 20 

because maximum iterations has been reached. 

Final solution cannot be found. 

 

Classification Tablea 

 Observed Predicted 

 provtyp 

Percentage 

Correct 

 Reglar 

samtliga Syll 

Step 1 provtyp Reglar samtliga 46 3 93,9 

Syll 8 18 69,2 

Overall Percentage   85,3 

a. The cut value is ,500 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a tydliglukt 2,995 1,021 8,605 1 ,003 19,988 

ingenlukt -20,403 12526,783 ,000 1 ,999 ,000 

mikromögel ,011 ,841 ,000 1 ,989 1,012 

fuktkvot ,739 ,218 11,555 1 ,001 2,095 

Constant -10,362 2,680 14,952 1 ,000 ,000 

a. Variable(s) entered on step 1: tydliglukt, ingenlukt, mikromögel, fuktkvot. 
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11.6 Värme- och fuktberäkningar 
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Beräkning av RF i övergolv: befintlig konstruktion Klimatdata: januari i Uppsala (Hamrin, 1996)

Mättnadsånghalt: tabell 91.6 (Nevander, 1994)

Klimatdata Temp RF v

Uteluften: -4,4 88 3 ∆t = (ti - tu) x R / RT

Inneluften: 20 40,5 7 ∆v = (vi - vu) x Z / ZT

Konstr utsida: 10 100 9,41

Materialskikt d (m) λ R (d/λ) ∆t
Beräknad 

temp

Mättnads-

ånghalt vm
δ Z (d/δ) ∆v (g/m3)

Beräknad 

ånghalt v
RF (v/vm)

Kommentarer: Innerväggssyllar utan fuktskydd kan utsättas för RF på ca 95 %.

Kvarvarande byggskräp på betongplattan kan leda till tillväxt av mikroorganismer.

400 0,21

30 0,02

50 0,03

9,41

45,5

47,0

72,3

74,2

95,3

100,0

7,21

7,22

7,25

7,25

9,41

0 0,00
7,00 40,5

7,00 41,9

0 0,00

0

0,10

0,00

0,001

0,001

100,0

Summa = 2,41

4000 2,06

200

4680

9,31

10,00

16,69

15,83

15,36

10,02

9,77

9,77

18,52

17,95

11,01

10,59

10,59

10,00 9,41

9,41

Sand

Plastfolie

Betong

Utsida (Rse) 0,00

10,00

0,00

0,59

Innersida (Rsi)

Linoleum

Spånskiva

Cellplast

UT = 0,50

0,00

Summa = 2,00

0,0002 100 0,00

0,2 1,7 0,12

0,05 0,036 1,39

20
0,650,13

17,28

19,35

6,94

0,034 0,4 0,09 0,42

0,830,170,0150,0025

0,016 0,14 0,11 0,57



Beräkning av RF i övergolv: luftspaltbildande golv utan fuktspärr Klimatdata: januari i Uppsala (Hamrin, 1996)

Mättnadsånghalt: tabell 91.6 (Nevander, 1994)

Klimatdata Temp RF v

Uteluften: -4,4 88 3 ∆t = (ti - tu) x R / RT

Inneluften: 20 40,5 7 ∆v = (vi - vu) x Z / ZT

Konstr utsida: 10 100 9,41

Materialskikt d (m) λ R (d/λ) ∆t
Beräknad 

temp

Mättnads-

ånghalt vm
δ Z (d/δ) ∆v (g/m3)

Beräknad 

ånghalt v
RF (v/vm)

Kommentarer: Golvreglarna kommer att få ett RF över 80 % om inte golvet ventileras eller en fuktspärr läggs på betongytan. 

Vid golvventilering finns risk för kondens om inomhusluften innehåller en ånghalt över mättnasånghalten för ca 11 °C i golvet.

100,0
Summa = 1,84 10,00 summa = 638 2,41

0,00 0,00 0,001 0 0,00
10,00 9,41

Utsida (Rse)

UT = 0,54

9,41

88,6
200 0,76

9,41 100,0

11,42 10,27 8,65 84,3

10,00 9,41

58,0
Mineralull 0,045 0,04 1,13 6,11 0,015 3 0,01

0,14 0,16 0,85 35 0,13
17,53 14,91

Spånskiva 0,022

Luftspalt 0,013 0,09 0,14 0,78

8,64

0 0,00
10,64 9,77 8,65

Betong 0,2 1,7 0,12 0,64

7,00 42,2
400 1,51

8,51 54,1

20 17,28 7,00 40,5

18,39 15,73

Innersida (Rsi) 0,13 0,71 0 0,00
19,29 16,59

Linoleum 0,0025 0,015 0,17 0,91



Beräkning av RF i övergolv: luftspaltbildande golv med fuktspärr Klimatdata: januari i Uppsala (Hamrin, 1996)

Mättnadsånghalt: tabell 91.6 (Nevander, 1994)

Klimatdata Temp RF v

Uteluften: -4,4 88 3 ∆t = (ti - tu) x R / RT

Inneluften: 20 40,5 7 ∆v = (vi - vu) x Z / ZT

Konstr utsida: 10 100 9,41

Materialskikt d (m) λ R (d/λ) ∆t
Beräknad 

temp

Mättnads-

ånghalt vm
δ Z (d/δ) ∆v (g/m3)

Beräknad 

ånghalt v
RF (v/vm)

Kommentarer: Vid användning av Silan- eller epoxibaserade preparat, Z ≈ 75 repektive 300 x 103 s/m (Sjöberg, 2001), blir RF över 80 % i isolersiktet.

För att inte uppnå kristiskt fukttillstånd för golvreglarna i isolerskiktet krävs en fuktspärr med ett Z-värde på minst ca 900 x 103 s/m.

Om Silan eller Epoxibaserade fuktspärrar ska användas bör leverantören kunna garantera det högre värdet.

Med denna Lösning bör samtliga träsyllar har ett extra fuktskydd då RF = 86,8 %.

10,00 9,41 9,41 100,0

100,0
Utsida (Rse) 0,00 0,00 0 0,00

1,7 0,12 0,64 0,001 200 0,68
10,00 9,41

Betong 0,2

Summa = 1,84 10,00 summa = 

9,41

713 2,41

UT = 0,54

86,8
75 0,25

8,73 89,4

11,42 10,27 8,48 82,6

10,64 9,77

56,8
Mineralull 0,045 0,04 1,13 6,11 0,015 3 0,01

0,14 0,16 0,85 35 0,12
17,53 14,91

Spånskiva 0,022

Luftspalt 0,013 0,09 0,14 0,78

8,47

0 0,00
10,64 9,77 8,48

Fuktspärr 0,0002 100 0,00 0,00

7,00 42,2
400 1,35

8,35 53,1

20 17,28 7,00 40,5

18,39 15,73

Innersida (Rsi) 0,13 0,71 0 0,00
19,29 16,59

Linoleum 0,0025 0,015 0,17 0,91



Beräkning av RF i övergolv: flytande golv med fuktspärr Klimatdata: januari i Uppsala (Hamrin, 1996)

Mättnadsånghalt: tabell 91.6 (Nevander, 1994)

Klimatdata Temp RF v

Uteluften: -4,4 88 3 ∆t = (ti - tu) x R / RT

Inneluften: 20 40,5 7 ∆v = (vi - vu) x Z / ZT

Konstr utsida: 10 100 9,41

Materialskikt d (m) λ R (d/λ) ∆t
Beräknad 

temp

Mättnads-

ånghalt vm
δ Z (d/δ) ∆v (g/m3)

Beräknad 

ånghalt v
RF (v/vm)

Kommentarer: Cellplasten, XPS, har ett kritiskt fukttillstånd på ca 90 % RF, vilket inte överstigs i beräkningen (inte heller utan fuktspärr).

Användning av en fuktspärr (silan eller epoxi) kan motiveras för att skydda träsyllarna.

Ånggenomgångsmotståndet i beräkningen är dock inte tillräckligt för att komma ner till ca 80 %.

Med denna Lösning bör samtliga träsyllar ha ett extra fuktskydd då RF = 88,1 %.

UT = 0,38

100,0

782,7 2,41

10,00 9,41 9,41 100,0

Summa = 

90,6
Betong 0,2 1,7 0,12 0,45 0,001 200 0,62

1,7 0,01 0,06 0,01 2,5 0,01
10,45 9,71

Cement 0,025

Utsida (Rse) 0,00 0,00

8,79

0 0,00
10,00 9,41 9,41

Summa = 2,61 10,00

88,1
75 0,23

8,79 90,5

17,97 15,36 8,34 54,3

10,51 9,71

53,3
Ljudduk 0,003 0,04 0,08 0,29 0,015 0,2 0,00

0,14 0,16 0,60 35 0,11
18,26 15,64

Spånskiva 0,022

XPS 0,07 0,036 1,94 7,46 0,001

8,34

70 0,22
10,51 9,71 8,56

Fuktspärr 0,0002 100 0,00 0,00

7,00 41,7
400 1,23

8,23 50,8

20 17,28 7,00 40,5

18,86 16,2

Innersida (Rsi) 0,13 0,50 0 0,00
19,50 16,78

Linoleum 0,0025 0,015 0,17 0,64



Beräkning av RF i yttervägg: befintlig väggkonstruktion Klimatdata: januari i Uppsala (Hamrin, 1996)

Mättnadsånghalt: tabell 91.6 (Nevander, 1994)

Klimatdata Temp RF v

Uteluften: -4,4 88 3 ∆t = (ti - tu) x R / RT

Inneluften: 20 40,5 7 ∆v = (vi - vu) x Z / ZT

Konstr utsida: -4,4 88 3

Materialskikt d (m) λ R (d/λ) ∆t
Beräknad 

temp

Mättnads-

ånghalt vm
δ Z (d/δ) ∆v (g/m3)

Beräknad 

ånghalt v
RF (v/vm)

Kommentarer: Den yttre isoleringen har något högt RF, men i detta skikt finns inga reglar. 

I verkligheten saknas det ofta luftspalt, vilket kan ge kapillärsugning och fuktskador i reglarna. 

Plastfoliens ånggenomgångsmotstånd kan sättas till lägst ca 200 × 103 s/m förutsatt att RF inte ska överstiga 75 % i regelstommen.

Innersida (Rsi) 0,13 0,75 0 0,00
19,25 16,59

Gips 0,013 0,22 0,06 0,34
7,00 42,2

4 0,00
7,00 43,2

20 17,28 7,00 40,5

18,90 16,2
Plastfolie 0,0002

3,05 18,9
Mineralull 0,12 0,04 3,00 17,40 0,015 8 0,01

100 0,00 0,00 4000 3,94
18,90 16,2

3,04 78,5
0 0,00

3,04 79,1

1,51 5,37 3,05 56,7
0,015

0,08
-2,92 3,85

Bruk 0,015

2 0,00
-2,84 3,88

4,350,750,040,03Mineralull

79,3
1,16 0,004 30 0,03

1 0,02 0,09 0,001 15 0,01
-3,01 3,82

-4,17 3,47 3,00 86,5
0 0,00

3,00 88,0
4059 4,00ZT = 

0,04 0,23
-4,40 3,41

3,03

UT = 0,24

RT = 4,21

Utsida (Rsi)

Tegel 0,12 0,6 0,20

Luft 0,002 0,15 0,01



Beräkning av RF i yttervägg: befintlig väggkonstruktion Klimatdata: juli i Uppsala (Hamrin, 1996)

Mättnadsånghalt: tabell 91.6 (Nevander, 1994)

Klimatdata Temp RF v

Uteluften: 17,2 70 10,26 ∆t = (ti - tu) x R / RT

Inneluften: 20 72,7 12,56 ∆v = (vi - vu) x Z / ZT

Konstr utsida: 17,2 100 14,65

Materialskikt d (m) λ R (d/λ) ∆t
Beräknad 

temp

Mättnads-

ånghalt vm
δ Z (d/δ) ∆v (g/m3)

Beräknad 

ånghalt v
RF (v/vm)

Kommentarer: I verkligheten saknas det ofta luftspalt, vilket kan ge kapillärsugning och fuktskador i reglarna. 

Sommartid är RF i regelstommen mellan ca 85 och 96 %.

En sänkning av plastfoliens ånggenomgångsmotstånd till 200 × 103 s/m ger ett RF på mellan ca 83 och 94 %.

Innersida (Rsi) 0,13 0,09 0 0,00
19,91 17,18

Gips 0,013 0,22 0,06 0,04
12,56 73,1

4 0,00
12,56 73,1

20 17,28 12,56 72,7

19,87 17,18

Mineralull 0,03 0,04 0,75 0,50 0,015

14,62

2 0,00
17,38 14,83 14,63

Luft 0,002 0,15 0,01 0,01

85,1
Mineralull 0,12 0,04 3,00 2,00 0,015 8 0,00

100 0,00 0,00 4000 2,06
19,87 17,18

Plastfolie 0,0002

98,6
0 0,00

14,63 98,6

17,88 15,27 14,63 95,8

17,37 14,83

Utsida (Rsi) 0,04 0,03

14,63

0 0,00
17,20 14,65 14,65

RT = 4,21

98,7
Tegel 0,12 0,6 0,20 0,13 0,004 30 0,02

1 0,02 0,01 0,001 15 0,01
17,36 14,83

Bruk 0,015

100,0
4059 2,09

17,23 14,65 14,65 100,0

ZT = 

UT = 0,24



Beräkning av RF i yttervägg: stomme 120 + 45 (vindpapp/vindväv) Klimatdata: januari i Uppsala (Hamrin, 1996)

Mättnadsånghalt: tabell 91.6 (Nevander, 1994)

Klimatdata Temp RF v

Uteluften: -4,4 88 3 ∆t = (ti - tu) x R / RT

Inneluften: 20 40,5 7 ∆v = (vi - vu) x Z / ZT

Konstr utsida: -4,4 88 3

Materialskikt d (m) λ R (d/λ) ∆t
Beräknad 

temp

Mättnads-

ånghalt vm
δ Z (d/δ) ∆v (g/m3)

Beräknad 

ånghalt v
RF (v/vm)

Kommentarer: Nya reglar kan skarvas på gamla. Skalmuren förankras till regelstommen.

Vindpapp kan även vara vindväv.

Plastfoliens ånggenomgångsmotstånd kan inte minskas, då RF i regelstommen ligger strax över 75 %.

UT = 0,21

88,0
4063 4,00

-4,19 3,47 3,00 86,5

Summa =

80,6
Tegel 0,12 0,6 0,20 1,04 30 0,03

0,17 0,15 0,76 0 0,00
-3,15 3,76

Luft 0,025

Utsida (Rsi) 0,04 0,21

3,03

0 0,00
-4,40 3,41 3,00

Summa = 4,70 24,40

76,0
18 0,02

3,03 75,5

13,18 11,49 3,06 26,6

-2,39 4,01

60,9
Plastfolie 0,0002 100 0,00 0,00 4000 3,94

0,04 1,13 5,84 0,015 3 0,00
13,18 11,49

Mineralull 0,045

Mineralull 0,12 0,04 3,00 15,57 0,015

6,99

8 0,01
-2,39 4,01 3,05

Vindpapp 0,0002 100 0,00 0,00

7,00 42,2
4 0,00

7,00 42,9

20 17,28 7,00 40,5

19,02 16,3

Innersida (Rsi) 0,13 0,67 0 0,00
19,33 16,59

Gips 0,013 0,22 0,06 0,31



Beräkning av RF i yttervägg: stomme 120 + 45 (vindpapp/vindväv) Klimatdata: juli i Uppsala (Hamrin, 1996)

Mättnadsånghalt: tabell 91.6 (Nevander, 1994)

Klimatdata Temp RF v

Uteluften: 17,2 70 10,26 ∆t = (ti - tu) x R / RT

Inneluften: 20 72,7 12,56 ∆v = (vi - vu) x Z / ZT

Konstr utsida: 17,2 100 14,65

Materialskikt d (m) λ R (d/λ) ∆t
Beräknad 

temp

Mättnads-

ånghalt vm
δ Z (d/δ) ∆v (g/m3)

Beräknad 

ånghalt v
RF (v/vm)

Kommentarer: Nya reglar kan skarvas på gamla. Skalmuren förankras till regelstommen.

Vindpapp kan även vara vindväv.

Sommartid blir RF mellan ca 89 och 99 % i regelstommen. Plastfoliens Z-värde kan inte minskas, se vinterfallet.

Innersida (Rsi) 0,13 0,08 0 0,00
19,92 17,18

Gips 0,013 0,22 0,06 0,04
12,56 73,1

4 0,00
12,56 73,1

20 17,28 12,56 72,7

19,89 17,18

Mineralull 0,12 0,04 3,00 1,79 0,015

12,56

8 0,00
17,43 14,83 14,63

Vindpapp 0,0002 100 0,00 0,00

76,2
Plastfolie 0,0002 100 0,00 0,00 4000 2,06

0,04 1,13 0,67 0,015 3 0,00
19,22 16,49

Mineralull 0,045

98,6
18 0,01

14,63 98,7

19,22 16,49 14,62 88,7

17,43 14,83

Utsida (Rsi) 0,04 0,02

14,63

0 0,00
17,20 14,65 14,65

Summa = 4,70 2,80

99,3
Tegel 0,12 0,6 0,20 0,12 30 0,02

0,17 0,15 0,09 0 0,00
17,34 14,74

Luft 0,025

100,0
4063 2,09

17,22 14,65 14,65 100,0

Summa =

UT = 0,21



Beräkning av RF i yttervägg: Helt ny stomme 30 + 145 + 45 (stabil isolerskiva) Klimatdata: januari i Uppsala (Hamrin, 1996)

Mättnadsånghalt: tabell 91.6 (Nevander, 1994)

Klimatdata Temp RF v

Uteluften: -4,4 88 3 ∆t = (ti - tu) x R / RT

Inneluften: 20 40,5 7 ∆v = (vi - vu) x Z / ZT

Konstr utsida: -4,4 88 3

Materialskikt d (m) λ R (d/λ) ∆t
Beräknad 

temp

Mättnads-

ånghalt vm
δ Z (d/δ) ∆v (g/m3)

Beräknad 

ånghalt v
RF (v/vm)

Kommentarer: Luftspalt skapas genom att använda en stabil isolerskiva med motsvarande egenskaper som mineralull och vindpapp/vindväv.

Helt ny regelstomme krävs då skarvning av reglar inte är möjligt. Skalmuren förankras till regelstommen. 

Utan plastfolien blir det kondens i regelstommen. 

Plastfoliens ånggenomgångsmotstånd kan sättas till lägst ca 300 × 103 s/m förutsatt att RF inte ska överstiga 75 % i regelstommen.

Innersida (Rsi) 0,13 0,52 0 0,00
19,48 16,78

Gips 0,013 0,22 0,06 0,24
7,00 41,7

4 0,00
7,00 42,4

20 17,28 7,00 40,5

19,24 16,49

Mineralull 0,145 0,04 3,63 14,56 0,015

6,99

9,7 0,01
0,17 4,91 3,06

EPS 0,03 0,04 0,75 3,01

55,5
Plastfolie 0,0002 100 0,00 0,00 4000 3,92

0,04 1,13 4,52 0,015 3 0,00
14,72 12,6

Mineralull 0,045

62,3
30 0,03

3,03 78,7

14,72 12,6 3,07 24,4

0,001
-2,85 3,85

Utsida (Rsi) 0,04 0,16

3,03

0 0,00
-4,40 3,41 3,00

Summa = 6,08 24,40

81,9
Tegel 0,12 0,6 0,20 0,80 0,004 30 0,03

0,17 0,15 0,59 0 0,00
-3,44 3,7

Luft 0,025

88,0
4076,67 4,00

-4,24 3,47 3,00 86,5

Summa =

UT = 0,16



Beräkning av RF i yttervägg: Helt ny stomme 30 + 145 + 45 (stabil isolerskiva) Klimatdata: juli i Uppsala (Hamrin, 1996)

Mättnadsånghalt: tabell 91.6 (Nevander, 1994)

Klimatdata Temp RF v

Uteluften: 17,2 70 10,26 ∆t = (ti - tu) x R / RT

Inneluften: 20 72,7 12,56 ∆v = (vi - vu) x Z / ZT

Konstr utsida: 17,2 100 14,65

Materialskikt d (m) λ R (d/λ) ∆t
Beräknad 

temp

Mättnads-

ånghalt vm
δ Z (d/δ) ∆v (g/m3)

Beräknad 

ånghalt v
RF (v/vm)

Kommentarer: Luftspalt skapas genom att använda en stabil isolerskiva med motsvarande egenskaper som mineralull och vindpapp/vindväv.

Helt ny regelstomme krävs då skarvning av reglar inte är möjligt. Skalmuren förankras till regelstommen. 

RF i regelstommen kommer ner till mellan ca 77 och 87 % om plastfolien tas bort (men det ger kondens på vintern).

En sänkning av plastfoliens ånggenomgångsmotstånd till 300 × 103 s/m ger ett RF på mellan ca 86 och 95 %.

Innersida (Rsi) 0,13 0,06 0 0,00
19,94 17,18

Gips 0,013 0,22 0,06 0,03
12,56 73,1

4 0,00
12,56 73,1

20 17,28 12,56 72,7

19,91 17,18

Mineralull 0,145 0,04 3,63 1,67 0,015

12,56

9,7 0,00
17,72 15,09 14,62

EPS 0,03 0,04 0,75 0,35

75,3
Plastfolie 0,0002 100 0,00 0,00 4000 2,05

0,04 1,13 0,52 0,015 3 0,00
19,39 16,69

Mineralull 0,045

96,9
30 0,02

14,63 98,7

19,39 16,69 14,61 87,6

0,001
17,38 14,83

Utsida (Rsi) 0,04 0,02

14,63

0 0,00
17,20 14,65 14,65

Summa = 6,08 2,80

99,3
Tegel 0,12 0,6 0,20 0,09 0,004 30 0,02

0,17 0,15 0,07 0 0,00
17,31 14,74

Luft 0,025

100,0
4076,67 2,09

17,22 14,65 14,65 100,0

Summa =

UT = 0,16


