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 För innemiljöutredningar finns SWESIAQ-modellen 

 

 För fuktskadeutredningar handlar utredningen främst om skadeorsak, 
omfattningen av skadan samt åtgärdsförslag med eventuell uppföljning 

 

 

Hur man utför sin fuktskadeutredning varierar men detta arbetssätt använder vi på RISE 

2 

Utredningsmetodik, vi skiljer på innemiljöutredningar och 

fukskadeutredningar 



Skillnad i arbetssätt 

Innemiljöutredning  

 Utgå från brukarna 

 Kan, men behöver inte ha med 
byggnaden att göra 

 Snabb hantering viktig, ta tag i 
frågorna när de kommer 

 Mät inte i blindo, ha en tydlig plan för 
utredningen 

 Åtgärda i steg 

 Kontrollera resultatet 

 

Fuktskadeutredning  

 Utgå från byggnaden 

 Leta efter områden som är, eller har 
varit fuktiga 

 Kontrollera riskkonstruktioner 

 Kan fuktskadan ha medfört påverkan 
på innemiljön? 

 Utred skadeorsaken 

 Åtgärda och kontrollera 



Vår upplevelse av innemiljön påverkas av mycket 

Tekniskt mätbart: 

Termisk komfort, fukt, 

luftkvalitet, buller, ljus 

Verksamhet: 

Aktiviteter inne 

(matlagning, tvätt, 

hobby, arbete) 

 

Miljö och känsla: 

Gestaltning, form, färg, 

rymd, material, möjlighet 

att påverka 

Trygghet: 

Brandsäkerhet, skydd 

mot vattenskador, 

inbrottsskydd, 

barnsäkerhet, skydd 

mot olycksfall 

Särskild 

anpassning för: 

Handikapp, allergi, barn 

och äldre 

Drift och underhåll: 

Städning, skötsel 

 

Inredning och 

utrustning 

Sociala faktorer: 

Relationer till chef, 

arbetskamrater, kunder. 

Stress 



 Fuktindikering 
 

 Fuktmätning 
 

 Okulär kontroll 
 

 Avvikande lukter 
 

 Eventuell kontroll av tryckbild 

 

 Info från fastighetsägare och brukare 
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RISE Utredningsmetodik fuktskador 

Steg 1 - översiktlig inventering 



 Lokala friläggningar 
 

 Fuktmätningar 
 

 Okulär kontroll 
 

 Provtagning för mikrobiell analys 
 

 Avvikande lukt 
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RISE Utredningsmetodik fuktskador 

Steg 2 - fördjupad undersökning 



Utredningsmetodik för fuktskador 

 Konstatera om skada förekommer 

 

 Ta reda på skadeorsaken 

 

 Konstatera omfattningen av skadan om det går 

 

 Rapport till uppdragsgivare med ett åtgärdsförslag som åtgärdar skadan och förhindrar att 
nya skador uppstår 

 

 Vid behov följ upp de åtgärder som utförs 

 



 Kunskap om konstruktioner, byggnadsmaterial och mätutrustning 

 Hantera mätutrustning 

 Kunskap om kalibrering och mätosäkerhet 

 Förmåga att känna och känna igen avvikande lukter 

 Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift 

 Kunskap om fukt, fuktskador och dess konsekvenser 

 m m, listan kan göras lång 
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Vad behöver man för kompetens för att utföra skadeutredningar? 



           

              ”Det ser torrt ut” 

 

Den osynliga fukten 

OBS Det går inte att se om 
fuktkvoten (FK) i ett 
material är 12 eller 28 %. 



Den osynliga fukten! 

  

För att avgöra om ett material är fuktigt eller torrt, 
och därmed kunna bedöma risken för skada, krävs att 
fuktnivån i materialet mäts. 
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Vanligen mäts relativa fuktighet (RF) eller 
fuktkvot (FK). 
 
Normalt mäts RF i t.ex. betong och FK i t.ex. trä. 
 
I trä (furu) motsvarar ca 17 % FK ca 75 % RF vilket är 
gränsen för mikrobiell påväxt. 



Mögel syns inte alltid med blotta ögat 



Klass Beskrivning 

0 Det finns ingen påväxt på ytan 

1 Liten, eller mycket spridd, påväxt 

2 Svagt, utspridd, gles påväxt 

3 Fläckvis kraftig påväxt 

4 Hela ytan med kraftig påväxt 

5 Hela ytan är mer eller mindre täckt av sammanvuxen påväxt 

5 
5 5 5 
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Bedömning av påväxt grundat på analys i mikroskop 

Bild: SP  



 

 

Oftast ser man inte mögel med blotta ögat 

Detta är det vanligaste utseendet 
-det syns ingenting! 

Om påväxten är synlig eller inte har INGEN betydelse för påverkan på 
innemiljön! 



Mögelpåväxten ser olika ut 

Här finns också mögel! 



Analyser  

Man kan ta prover för många olika analyser. Vilka som är relevanta avgörs från fall till fall. 
Analysen skall stödja mätningen, dvs de skall tillsammans förklara varför eller hur skador har 
skett. 

• Mögelprov på material 

• Sporhalt i luften 

• VOC i luften 

• FLEC-mätning av emissioner 

• Dammprov 

• mm 

 



Mikrobiologiska analyser 

Mikroskopering 

visar vad som finns på provytan 

ger ofta tillräcklig information 

 

Odling 

visar vad som kan växa under gynnsamma förhållanden 

kan visa förekomst av speciella arter 

kan misstolkas 

 

Spormätning 

visar sporhalt i luften 

kan misstolkas 

 

 



Koppling mellan fuktskada och innemiljö 
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Huvudhypotesen vid utredning av 

innemiljöproblem  

Förorenad 

luft 

Problembyggnad 

Innemiljöproblem 



Luften vi andas – bostadens innemiljö är viktig! 



Vad påverkar luftkvaliteten? 

 
Föroreningskällor 
tex: - Människor 
 - Byggnadsmaterial 
 - Inredning 
 - Verksamhet 
 - Uteluft (pollen, avgaser, markradon) 
 
Föroreningar 
tex: - Mikrobiologiska (mögel) 
 - Kemiska (2-etylhexanol, formaldehyd) 
 - Radon 
 
Ventilationen 
tex: - Luftflöde 
 - Omblandning 
 - Tryckförhållande 
 - Klimatskärmens lufttäthet 



Konsekvenser av dålig luft 

• Störning på grund av otrevliga lukter 

• Trötthet, huvudvärk, koncentrationssvårigheter 

• Ögonirritation, täppt/rinnande näsa, heshet, hosta 

• Klåda, stickningar och rodnader i huden 

• Astmatikers besvär kan förvärras kraftigt 

 

Arbetsdagarna blir mindre effektiva och 

sjukfrånvaron ökar 



Fukt är en riskfaktor för luftkvaliteten 

• Vid klagomål på innemiljön är det sällan fukten i luften inne som är problemet. 

• Fukt i material och konstruktioner kan ge kemisk nedbrytning av material eller 

tillväxt av mikroorganismer som påverkar innemiljön. 

Fukt                 Påverkar material                       Sprider emissioner 

-vatten             -biologisk nedbrytning                  -lukt 

-ånga               -kemisk nedbrytning                     -annat      

 

Fukt medverkar till skador som kan påverka innemiljön negativt. 

Detta är inget nytt. 

 

• Men, vad är egentligen en fuktskada? 

• Var brukar fuktskadorna finnas? 

• Hur påverkar de innemiljön? 



Fuktskador kan påverka innemiljön negativt 

 Mögel och bakterier på invändiga ytor 

 Kemisk nedbrytning av spackel och lim 

 Mögel och bakterier inne i konstruktionerna 

 

Föroreningar från fuktskador 

inne i konstruktioner sprids 

med luftströmmar 



Smutsigt tilluftsfilter, dags att byta? 



Hur påverkas innemiljön?  

Påväxten 

sitter här 

Tänkbara föroreningar:  

• Partiklar 

• Flyktiga organiska ämnen  

Från kemiska eller mikrobiologiska skador 

Tänkbara spridningsvägar:  

• Luftrörelser 

• Diffusion 



Vind 

Fasad 
Väggens 

insida Vindskydd 

bakom 

skalmur 

Syll 

Uppreglat 

golv 

Byggfukt 

Kryp 

grund 

Här brukar fuktskadorna finnas 

Inne i väggen 



Var kommer fukten ifrån? 

Vid såväl skadeutredning, riskbedömning 
och åtgärdsförslag är det viktigt att veta var 
fukten kommer ifrån 

 

Exempel på fuktkällor: 



Nederbörd 

 Regn, slagregn 

 Snö, yrsnö 

 Is 

 Hagel 

 

GER BELASTNING PÅ TAK OCH 
VÄGGAR 



Markfukt 

Ytvatten 

Grundvatten 

 Ytvatten 

 Grundvatten 

 

TILLFÖRS GENOM 
KAPILLÄRSUGNING OCH 
DIFFUSION 



Luftfukt 

Inneluften är ”alltid” fuktigare* än 
uteluften.  

Denna skillnad vill utjämna sig. 

 

* Högre ånghalt 



Inbyggd fukt 

Olika material innehåller olika mängd 
byggfukt som skall torka ut: 

 

Betong: <125* kg/m³ 

Lättbetong: <190* kg/m³ 

Trä:      <125 kg/m³ 

*Storleksordningen påverkas i hög grad av 
kvalitén 



Övriga fuktkällor 

 Läckande rör och installationer 

 Släckvatten vid brand 

 Städning och rengöring 

 Brukaraktiviteter, akvarium m m 



Fukt, allmänt 

Fukt kan finnas fritt i följande former: 

 Vatten 

 Is 

 Ånga 

 

 

Ibland är fukten synlig och ibland osynlig 

 Vattenånga i luft, synlig? 

 Fukt i material, synlig? 

 Fukt i konstruktioner, synlig? 



Fukt i luft 

 Luft innehåller alltid en viss mängd fukt  

 

 Luftens förmåga att innehålla fukt påverkas av lufttemperaturen 

 Varm luft kan innehålla mer fukt än kall luft 

 

 

 Vid en viss temperatur finns det ett maximalt fuktinnehåll som luften kan 
ha. Kyls fuktmättad luft kondenserar fukt ut 



Fukt i luft 

Luften ger och tar fukt! 

 

Hur är det i dessa fall: 

1. Torkning av tvätt? 

2. Kondens på dricksglas utomhus i augusti? 

3. Kondens på insida fönster? 

4. Torkning av material vid t ex en vattenskada? 



Kondens på bilrutornas insida 

Bild: ByggaBoDialogen  

Hur blir vi av med kondensen? 

•  Ventilera för att sänka luftens fuktighet 

• Sätta på värmen så att varm luft höjer 

temperaturen  på framrutan 

• Lägga våta kläder i bakluckan och sluta andas (ta 

bort fuktkällan). 

•  Sätt på bilens AC som har en avfuktare inbyggd 

För fönstret gäller samma 

typ åtgärder som för 

bilrutan: 

• Ventilera 

• Höj temperaturen på 

glaset (radiator, bättre 

fönster) 

• Ta bort fuktkällor 

• Avfukta 



RF i luften – ute och inne 
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Fukt i material 

 Porösa material innehåller alltid en mängd fukt 

 

 En del är fast bundet i materialet resten är  

 förångningsbart vatten (avgår vid 105 °C)  

 

 Olika sätt att beskriva materials fuktinnehåll: 

 

Fuktkvot = 
𝑉𝑖𝑘𝑡 𝑓ö𝑟å𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑏𝑎𝑟𝑡 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛

𝑉𝑖𝑘𝑡 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
 (kg/kg, %) 

 

Fukthalt = 
𝑉𝑖𝑘𝑡 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛

𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
 (kg/m3) 

 

Relativ fuktighet = Anger det fukttillstånd som råder i materialets porer (%) 

Ofyllda porer 

Förångningsbart 

vatten 

Icke förångningsbart vatten 

Fast massa 



Bild ByggaBoDialogen 

Frukostfenomen: Blött på tallriken under rostat bröd. 

Varifrån kommer fukten? 



Uttorkning av material 

 Rostade brödet visar principen för uttorkning av material genom värmning 

 

 Exemplet visar också hur fukttransporten (uttorkningen) kan bromsas upp 
och kondensera mot ett kallt tätskikt (tallriken) 

 

 Att avfukta luften i materialets omgivning är en annan metod för att torka 
material 



Uppfuktning och uttorkning av trä 

 Uppfuktning av ändträet går fort 

 Uttorkning går långsamt, särskilt om 
fukten inte kan torka ut åt alla håll 

 Fukt kan bli stående under syllen 

 Lyckas man inte torka ut materialet måste 
man demontera och byta 

 Stående reglar med mögelpåväxt  kan 
ibland slipas men då måste slipdammet tas 
om hand 

Foto: SP 



Uttorkning av betong 

Uttorkningstiden beror på: 

 Förhållandet mellan mängd vatten 
och cement 

 Konstruktionsutformning, 
uttorkning åt enbart ett håll kräver 
fyra gånger så lång tid jämfört med 
uttorkning åt två håll 

 Omgivningens temperatur och RF 

Figur: Uttorkning av betongbjälklag med olika 
betongkvaliteter vid 20 °C, 50 % RF. Bjälklagen är 

10 cm tjocka och har kvarsittande form. 
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Konsekvenser av fukt 

Fuktskador uppstår när material utsätts 
för fukt  
 - i större mängd än vad materialet tål 
  - under längre tid än vad materialet tål 

 

Detta kan leda till: 

Materialnedbrytning 

Missfärgning 

Mögel, röta  

Kemisk nedbrytning  

Emissioner, lukt 

Korrosion 

Rörelser 

Med mera 



Olika material tål olika mycket fukt 

Material Typ av påverkan Kritiskt värde 

Betong Nedbrytning Tål hög fuktighet under lång tid 

Lättbetong Korrosion av armering Hög fuktighet under några år 

PVC-matta Nedbrytning 85-90 % RF 

Golvlim, vattenlösligt Förtvålning 85-90 % RF 

Gipsskiva med papp Påväxt av mögel 85 % RF 

Trämaterial Påväxt av mögel 75-80 % RF 

Damm och skräp Påväxt av mögel 75-80 % RF 

Observera att mögel även kan etableras på ytor och i porer i betong och lättbetong 



Mögelpåväxt 

KRÄVS: 

• Sporer  

• Organiskt material 

• Temperatur över 0 °C 

• Fukt 

• Syre 

 

PÅVERKAS AV: 

• Klimatets varaktighet  

• Smuts 

• Historia 

• Tillsatser/behandlingar 

• Materialegenskaper 

 



Mögel syns inte alltid med blotta ögat 

Bild: SP  



Fuktskador är ofta svåra att hitta eftersom 

skadorna ofta finns dolda i konstruktionerna 

Foto: SP 



 En bostadsrätt 2017 

 Tidigare lokalt läckage vid en rörkoppling 

 Åtgärder utförs av flera fuktkonsulter 

 Boende klagar fortfarande på avvikande lukt 
under lång tid 

 Boende får ingen hjälp av försäkringsbolag, 
fuktkonsult eller sin förening 

 Boende misstänker att skadan inte har 
sanerats på rätt sätt 
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Ett exempel från verkligheten 



 Utredningen tar ca 5 minuter att utföra 

 Synliga missfärgningar som bedöms vara 
mikrobiell påväxt kan konstateras på baksida 
spånskiva i innervägg 

 Kraftig mikrobiell lukt i aktuellt rum (sovrum) 
samt även avvikande lukt i angränsande hall. 
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Resultat 



 Okunskap? 
 

 Ovilja? 
 

 Fusk? 
 

 Ingen förståelse för de boende? 

 

En korrekt skadeutredning borde utförts direkt av kunnig och oberoende konsult. 

51 

Vad gick fel i detta fall och vad borde man gjort istället? 



Exempel på olika typer av skador 

Fuktskadat golv - Nedbrytning av plastmatta och förtvålat lim 

Orsak: Hög fuktighet och högt pH-värde, d v s fuktig betong, 

startar en kemisk reaktion (alkalisk hydrolys) i limskiktet. 

 Emissioner på grund av fuktrelaterade kemiska 
reaktioner 

 Påverkar innemiljön 



Ytfukt

(Limfukt)

Alkali

(OH-)

NedbrytningNedbrytning

Migration

nedåt

Emission

uppåt

Fysikalisk förståelse

 av transportprocesser m.m.

Fuktrelaterade ”kemiska emissioner” 

Hög fuktighet och högt 

PH-värde startar en 

kemisk reaktion (alkalisk 

hydrolys) i limskiktet 



Åtgärdsexempel: 

a) Riv bort, lägg ventilerat 

golv 

b) Riv bort, bila bort 

luktande betong 

Ventilerat golv 

medger uttorkning 

Lägg inte mattan 

för tidigt! 

Golv på mark- skador 

Om tät matta limmas på 

fuktig betong kan limmet 

förtvålas och lukta 

Betongplatta på isolering 

som rätt utförd är en 

fuktsäker konstruktion 



Ytterväggar - Enstegstätad putsad regelvägg  

Puts 

Cellplast/mineralull 

Utvändig gips 

Träreglar/mineralull 

Plastfolie 

Invändig gips 



Enstegs- och tvåstegstätning 

Tryckskillnad  Tryckskillnad  

Regn- och 

vindtätning 
Regntätning  

Vindtätning  



Tegel 

Exempel på kritiska punkter i tegelfasader: 

• Rostsprängning, armeringskorrosion 

• Frostsprängning 

• Brukstuggor 

• Vattenutledning från luftspalt 

• Fuktbuffring, sommarkondens 

• Fogar (djup, bredd, utfyllnad) 

• Saltutfällningar 

• Korrosion på kramling och armering (hållfasthet) 

• Fönstermontage 



Luftspalten ska vara dränerande och vattenutledande 
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