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Sammanfattning 

 

Undersökningens mål var att utreda A byggnadens skick och inomhusklimatets riskfaktorer i Gester-

bys skolcentrum och presentera åtgärder och reparationsbehov. Helheten innehöll omfattande utred-

ningar av byggnadens struktur, dess tekniska system och inomhusklimatet. 

I utredningen upptäcktes brister och risker som påverkar inomhusklimatet. En sammanfattning av 

resultaten presenteras nedan. 

1970-tals delen 

I den äldsta delen av byggnaden är de största problemen relaterade till fuktbelastningen och bristfällig 

fuktisolering av bottenvåningen och ytterväggarna. Markytan utanför byggnaden är i stort sett vid golv-

nivå vilket betyder att det värmeisolerande materialet i strukturen ligger under markytan. Markytans 

lutning bort från byggnaden är liten vilket leder till fuktskador i grundstrukturen på grund av regnvattnet 

som sugs in genom marken. Vid öppnande av strukturer konstaterades det att fukt har kommit igenom 

ytterväggen till nedre delens värmeisolering och håller betongstrukturen fuktig. Mikrobproverna visar 

att fukten har orsakat mikrobväxtlighet i trä- och isoleringsmaterialen i ytterväggens nedre delar. 

De bärande golvplattorna och balkarna är delvis gjutna på fin sand och i vissa fall direkt på lera. Jor-

den har delvis sammantryckts vilket orsakar luckor mellan balkarna och marken. Från markleran stiger 

fukten via balkarnas sidor. Plastfilmen på plattornas övre yta hindrar delvis fukten från att nå golvytan. 

På vissa ställen har fukten stigit ända till golvets plastmattor. I utrymmen 25, 27, 40 och A02 konstate-

rades det höga fukthalter under golvets ytmaterial och i betongen. Detta orsakar risk för mikrobtillväxt 

och kan lösa upp limmen i golvets ytmaterial. 

Vid differentialtrycksmätningarna visade sig bottenbjälklaget vara i ett övertryck jämfört med de inre 

ytrymmen, vilket kan leda till att föroreningar tränger sig in till inomhusluften. Det hittades dock inte 

några luftvägar till inomhusluften med hjälp av rökprov.   

 

Väggen mellan 1970- och 1980-talets delar som tidigare varit yttervägg orsakar också en risk för in-

omhusklimatet. I mellanväggens struktur har det lämnats gammal värmeisolering och väggen går un-

der golvytan. På basen av provtagningen innehåller värmeisolering mikrobtillväxt. 

Mikrobtillväxt hittades också i träramer och panelbeläggda 1970-tals konstruktioner varifrån orenheter 

och lukter kommer in i inomhusluften via luftvägar.  

 

Ventilationsaggregatet för delen byggd på 1970-talet är i slutet av sin tekniska livslängd. Dessutom är 

ventilationssystemets energieffektivitet låg och svårt att underhålla. I systemet finns det mineralullskäl-

lor som kan orsaka försämrat inomhusklimat. 

 

Sammanfattningsvis är strukturen och de tekniska systemen i den 1970-tals byggda delen svaga och 

de strukturella lösningarna problematiska, vilket leder till att det inte är ekonomiskt lönsamt att reno-

vera byggnaden jämfört med att riva och bygga nytt. 
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1980-tals delen 

I delen byggd på 1980-talet har det gjorts förändringar år 2014, var bland annat ventilations- och 

varmvattenssystemen förnyats. 

Denna dels största problem har att göra med ytterväggarnas och grundmurens fuktbelastning och 

taktäckningens dåliga tillstånd. 

I takets tomrum fanns det märken av vattenläckage. Grustäckningen på taket har tagits bort. Bitumen-

skiktet är i dåligt skick och risken för vattenläckage är hög.  

Markytan utanför byggnaden är huvudsakligen i samma nivå som golvet inomhus, vilket betyder att 

grundmurens värmeisolering är under markytan. Dessutom är markytans lutning bort från byggnaden 

liten vilket leder till fuktskador i grundstrukturen på grund av regnvattnet som sugs in i marken. Det 

finns risk för fuktuppsamling under den gjutna sockelns värmeisolering. 

Under golvbjälklaget har det tillsatts ett grusskikt och en pump för att sänka grundvattennivån. I delen 

byggd på 1980-talet har det förmodligen varit ett avloppsvattenläckage som har svämmat över till de-

len byggd på 2000-talet och det finns ännu kvar torkad avsamling. I bottenbjälklaget finns det vatten 

vilket medför fukt till inomhusluften på grund av att den avdunstar. Fukten i bottenbjälklaget orsakar 

också att grusskiktet blir fuktigt. Det finns risk att fukten kondenseras på ytorna. 

Enligt vår uppskattning är kostnaderna för att renovera den 1980-tals byggda delen för hög att det 

skulle vara ekonomiskt lönsamt. 

1990-tals delen 

De största riskerna för inomhusklimatet i delen byggd på 1990-talet är att det kan tränga igenom oren-

heter från bottenbjälklaget. Under det ventilerade bottenbjälklaget hittades det mycket byggavfall. 

Regnvatten har gjort att den fina sanden under bottenbjälklaget har kollapsat och blandats med grus-

skiktet. På grund av detta förhindrar inte grusskiktet mera fukten från att stiga ur jorden.  

I denna del av byggnaden är VVS-systemen i relativt gott skick. 

De viktigaste saneringsbehoven i denna del är borttagande av byggavfallet underifrån bottenbjälklaget 

och byta ut sanden mot grus. 

2000-tals delen 

Största riskerna i delen byggd på 2000-talet är att ytterväggens murade fasad börjar för nära markni-

vån. Detta har orsakat att den murade delens nedre del har utsatts för stänkvatten och det finns risk 

att värmeisoleringen blir våt. Markytans lutning bort från byggnaden är liten vilket leder till extra fuktbe-

lastning av grundstrukturen. 
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Under det ventilerade bottenbjälklaget fanns det märken av ett gammalt avloppsläckage bland grus-

skiktet som inte åtgärdats. Det upptäcktes luftläckage mot insidan vilket kan leda till att orenheter 

kommer in i inomhusluften. 

2000-tals delens klassrum är i övertryck jämfört med yttre delen, vilket leder till att in- och utluften är i 

obalans. 

Denna dels största saneringsbehov är att minska fuktbelastningen på grundmuren genom att sänka 

markytan. 

Mineralullsfiber 

I alla delar av byggnaden förekommer det höga halter av mineralullsfiber. Nio av tio prov tagna från 

ytorna överskrider de maximala halterna i inomhusluft och kräver årgärder. Möjliga fiberkällor i inom-

husluften inkluderar ljudisolerande material från ventilationssystemet, oskyddad isolering från underta-

ken, väggars mineralull och akustikplattors ytor. Dammprov taget från tilluftskanalen innehöll minera-

lullsfiber. 

 


