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1 Fotograf: Per-Arne Andersson 

Uppdrag 

Analys av inneklimat med avseende på lukter och andra orsaker som kan 
påverka innemiljön. 

Besiktningsdag - närvarande 

2011-10-21 
Kajsa Söderberg, Byggnadsmiljö Mellansverige AB 
070-763 40 56 kajsa@byggnadsmiljo.com  
Bengt-Erik Thorsson, Motala kommun 
Delar av personalen i Ulaxvillan 

Uppdragsgivare 
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Bakgrund 

Motala kommun hyr Ulaxvillan av HSB för öppenvårdsverksamhet. 
Ulaxvillan är en öppen mottagning för människor, med psykisk ohälsa 
och/eller missbruksproblematik. 
Personalen på Ulaxvillan har under en period klagat på obehaglig lukt, dålig 
luft och inomhusmiljöproblem. 
Byggnaden är en äldre trävilla grundlagd med källare utan underliggande 
värmeisolering.  
Taket är relativt brant lutande och klätt med tegel. Takavvattningen går i 
utvändiga stuprör som är anslutna till dräneringen. 
Villan har tidigare vid flera tillfällen varit utsatt för brand. 

Mätmetoder 

Den genomförda besiktningen har endast utförts som okulärbesiktning. 
Fuktkvotsmätning med resistiv fuktkvotsmätare Protimeter Survey master. 
Senaste kalibreringskontroll utfördes 2011-10-20. Redovisade värden är 
korrigerade med instrumentets kalibreringskurva. 
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Iakttagelser  

 
2 Fotograf: Bengt Wallerstedt 

 
Utvändigt noteras att målningen på huset är i mycket dåligt skick och flagnar 
på stora områden. Troligen har en felaktig färg målats på den tidigare. 
Fasaden och fönstren har tydliga rötskador på många ställen. Fuktvoten (Fk) i 
nederkant på fasaden uppmättes till >25% på flera ställen. 
Stuprörens lövuppsamlare var fulla och behövde rensas. 
Vid rensningen konstaterades att det stod vatten kvar i ett av stuprören. 
Kontroll i dräneringsbrunnen visade på bakfall på ett av utloppen. 

 

Invändigt  

I entrén till Ulaxvillan kunde en mycket kraftig stickande lukt av 
brandrök/tjära kännas. Denna lukt kan kännas i varierande grad i de rum vi 
kontrollerade på såväl bottenplan som en trappa upp. 

Källarnedgång 
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Ett av kontorsrummen på bottenvåningen har stängts med anledning av 
luktproblemen samt att den person som arbetade där upplevde hälsobesvär 
vid vistelse i rummet. Vid besiktningstillfället luktade det mycket kraftigt i 
rummet. 
Det rum som används till förråd/skrivarrum påtalade personalen som ett av 
de värsta ur luktsynpunkt. Detta rum används dock inte för stadigvarande 
verksamhet.  
 
I ett av samtalsrummen på bottenvåningen var det sågspån på soffan som stod 
intill en mellanvägg. Detta berodde enligt personalen på att möss drar ner 
fyllning från mellanbjälklaget. 
 
Luktproblemen en trappa upp bedöms mycket påtagliga och ungefär 
likvärdiga med de på bottenplanet. 

Vind  

På vinden kan tydliga spår efter band ses. Delvis genom kolade partier samt 
genom utbytta och spärrmålade delar. Lukten på kallvinden var vid 
besiktningstillfället inte lika påtaglig som på bottenplan eller en trappa upp.  
Fuktkvoten i trä på vinden kontrollerades stickprovsvis. Inga förhöjda värden 
noterades (Fk uppmättes till <15 % i samtliga mätpunkter). 
Vid besiktningstillfället gjordes en översiktlig kontroll av ventilationsaggregatet 
på vinden. Enligt uppgift från personalen var filterbyte nyligen genomfört och 
det finns ett helt nytt, godkänt OVK-protokoll. 
Under locket fanns mycket riktigt två nya filter nerstoppade. De gamla 
(mycket smutsiga) satt fortfarande monterade på plats. I ventilationsaggregatet 
var det mycket löv och smuts. En separat besiktning av ventilationssystemet 
kommer att genomföras av Ventilationskontroll. 
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3 Foto på tilluftfilter  

 ¤4 Foto på frånluftfilter 
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Källare  

Källaren består av enbart förrådsutrymmen med betonggolv och putsade 
väggar. 
Vid besiktningstillfället kunde en tydlig unken lukt kännas i källaren. 
Löv och annat organsikt material låg på golvet. 
Stora puts och färgsläpp kan ses på väggarna. Även omfattande 
saltutfällningar1 kan ses på väggen. 
Rör som går genom bjälklaget till bottenplan är avsågade på undersidan utan 
att vara igenproppade. Om rören inte är igenproppade i andra änden kan lukt 
från källaren obehindrat ta sig vidare upp i huset.  

Sammanfattning och bedömning 

Denna översiktliga besiktning visar på ett mycket bristande underhåll av 
byggnaden. 
Luktproblemen i byggnaden bedöms vara kopplade till de tidigare 
brandskadorna. Detta kan eventuellt fastställas genom emissionsmätningar2. 
Luktproblemen bedöms vara så pass allvarliga att de bör åtgärdas om man 
skall bedriva verksamhet fortsättningsvis i byggnaden. 
 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Saltutfällningarna ser ut som vitaktig päls/skägg. 
2 Emissioner från brandrök kan dock vara svårt att fånga i vanliga luftmätningar då dessa lukter ofta är 
bundna till partiklar. 
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För att kunna åtgärda de problem som personalen upplever i byggnaden måste 
orsaken till lukt- samt övriga problem undersökas. Först därefter är det 
meningsfullt att genomföra åtgärder. Risken är annars stor att de genomförda 
åtgärderna inte får avsedd effekt. 

 
Övrigt 

Om så önskas kan Byggnadsmiljö Mellansverige AB hjälpa till med en 
fullständig utredning, mer detaljerat åtgärdsprogram, upphandling, fullständig 
arbetsbeskrivning, kontrollplan och kontroller. 
 

NORRKÖPING 2011-11-17 

 

BYGGNADSMILJÖ MELLANSVERIGE AB 

 

 

 

KAJSASÖDERBERG 


		2011-11-17T20:05:14+0100
	Kajsa Söderberg




