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SAMMANFATTNING	   	  
 

De flesta byggnadsmaterialen avger mer eller mindre emissioner. Deras koncentration minskar med 
tiden om materialens yta ventileras. Därför är emissioner från byggnadsmaterial sällan ett problem 
utomhus. Däremot händer det ibland att människor får hälsobesvär som hosta, huvudvärk och irritation 
i ögon och hals när de vistas inomhus och speciellt i äldre byggnader. 

På 60- och 70-talet användes många nya byggnadsmaterial som inte hade testats innan. Dessa 
obeprövade material fick omfattande användning under miljonprogrammet då fokus låg på att bygga 
snabbt och effektivt och inte på att använda säkra och beprövade material. Ett exempel på ett sådant 
material är kaseinhaltigt flytspackel som introducerades i Sverige år 1977. År 1983 förbjöds dess 
användning på grund av den dåliga lukten, hälsobesvären samt missfärgningar på ekparketter som 
flytspacklet orsakade när den kom i kontakt med alkalisk fukt i betongkonstruktionen. 

Problem med kaseinhaltigt flytspackel förekommer än idag i vissa byggnader bland annat i sjukhus, 
skolor och flerbostadshus och är därför intressant att studera. Det verkar inte finnas några generella 
regler kring hur problemen bör åtgärdas och inte heller klara uppföljningsmetoder. Detta innebär att 
undersökningen kring vilka metoder som är lämpliga till stor del måste baseras på erfarenheter från 
tidigare åtgärder. Kunskapen finns främst hos sakkunniga som arbetar med inomhusmiljöfrågor.  

Rapportens syfte är att samla in och analysera information kring hur kaseinspackel hanteras inom 
branschen idag genom intervjuer med experter och leverantörer. Totalt har 14 personer intervjuats 
varav 9 experter och 5 leverantörer. Svaren från experterna används för att svara på rapportens 
forskningsfrågor och leverantörernas svar används för en fallstudie av en lägenhet. I fallstudien görs 
en tids- och kostnadsanalys av olika golvprodukter som används för att lösa problem med emissioner. 

Tack vare intervjuerna kan intressanta slutsatser dras. Det finns tre vanliga åtgärdsmetoder som 
används idag: mekaniskt ventilerat golv, borttagning av flytspackel och betong samt emissionsspärrar.  
Att använda ett mekaniskt ventilerat golv är något experterna beskriver som en säker åtgärdsmetod 
som går att lita på så länge den utförs på rätt sätt. Metoden har funnits länge och rekommenderas även 
i böcker och litteratur från 80- och 90-talet. Borttagning av flytspackel rekommenderas däremot inte så 
starkt längre. I böckerna framgår den som en effektiv metod men enligt experterna idag är metoden 
kostsam, bullrig och inte så säker. Nya produkter har utvecklats de senaste åren som har stor potential 
och som är värt att testa. Dessa produkter fungerar som spärrar som appliceras på betongen och 
förhindrar emissioner att nå inomhusluften. 

Enligt tids- och kostnadsanalysen varierar kostnaderna mycket beroende på vilken åtgärdsmetod 
man väljer. Dyraste åtgärdsmetoden är det mekaniskt ventilerade golvet på grund av höga 
materialkostnader och för att arbetet med monteringen av golvet tar lite längre tid. Näst dyrast metod 
är borttagning av flytspackel (och betong) och billigast är användningen av olika emissionsspärrar. 
Den sista metoden tar även kortast tid att utföra.  
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ABSTRACT	  
 
Most building materials produce more or less emissions. The concentrations decrease with time if the 
surface of the material is ventilated. Therefore are emissions from building materials rarely a problem 
outdoor. On the contrary can people sometimes get health problems like cough, headache or eye and 
throat irritation when staying indoors, especially in older buildings. 

Many new building materials which hadn’t been tried before were used in the 60s and 70s. Those 
unknown materials were widely used under the Million Programme in Sweden when the focus was on 
building quickly and efficiently and not on using safe and tested materials. An example of an untried 
material that was introduced in Sweden in 1977 is a self-leveling screed containing casein. In 1983 the 
use of that screed was prohibited because of the bad smell, the health concerns and the discoloration 
on the oak-parquet it was causing when it came into contact with the alkaline moisture in the concrete 
construction. 

Issues with screed containing casein exists even today in some buildings like hospitals, schools and 
residents and it is therefore interesting to study. There doesn’t seem to exist any regulations for how to 
solve the problem and neither any   follow-up methods. That means that the survey of suitable 
methods is mostly based on experience from previous measures. So mainly people working with 
indoor environmental issues have that knowledge. 

The purpose of the report is to gather and analyze information on how screed with casein is 
handled within the industry today by interviewing experts. 14 people have been interviewed: 9 experts 
and 5 suppliers. The answers from the experts have been used to answer the research questions of the 
report and the answers from the suppliers for a study case of an apartment. In the study case a time and 
cost analysis is made on different floor products which are used to solve problems with emission. 

Thanks to the interviews can interesting implications be drawn. There are three common methods 
that are being used today: mechanically ventilated floor, removing of the screed and concrete and 
emission barriers. The use of a mechanically ventilated floor is recommended by the experts who 
describe it as a safe measurement that can be trusted. The method has existed a long time and is 
recommended even in books and literature from the 80s and 90s. To remove the screed is not strongly 
recommended anymore. In the books it seems to be an effective method but according to the experts 
today it is an expensive, noisy and not so safe method. New products have been developed the last 
years which have a great potential and are worth to be tested. Those products are functioning as 
barriers that are applied on the concrete and prevent the emissions from reaching the indoor air.  

According to the time and costs analysis the costs vary a lot depending on which measure you 
choose. The most expensive method is the mechanical ventilated floor because of the high material 
costs and the assembly work that takes a bit longer time. The second most expensive method is the 
removing of the screed and the concrete and the cheapest are the different emission barriers. The last 
method is also the quickest. 

  



	  

iv 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	  
	  

1	   INLEDNING	  ................................................................................................................................................................	  1	  

1.1	   Bakgrund ............................................................................................................................. 1	  

1.2 	   Problem ............................................................................................................................... 1	  

1.3 	   Syfte .................................................................................................................................... 2	  

1.4 	   Frågeställningar ................................................................................................................... 2	  

1.5 	   Avgränsningar ..................................................................................................................... 2	  

1.6 	   Tillvägagångssätt ................................................................................................................ 2	  

2	   TEORI	  ...........................................................................................................................................................................	  3	  

2.1 	   Emissioner och föroreningskällor ....................................................................................... 3	  

2.2	   Byggnadsmaterial ................................................................................................................ 4	  

2.2.1  Emitterande byggnadsmaterial ................................................................................. 4 

2.2.2 Flytspackel ................................................................................................................ 5 

2.3	   Emissioners inverkan på hälsan – Sjuka hus ...................................................................... 8	  

2.4	   Regler och riktlinjer ............................................................................................................ 8	  

2.4.1 Boverket .................................................................................................................... 8 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	      2.4.2   Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden……..………...………8  

2.4.3 Kemikalieinspektionen ............................................................................................. 9 

2.4.4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ............................................................................ 10 

2.4.5 Miljöbalken ............................................................................................................. 10 

2.5 	   Undersökning före åtgärderna ........................................................................................... 10	  

2.6 	   Befintliga åtgärdsmetoder ................................................................................................. 11	  

2.6.1  Förberedelser av underlag ....................................................................................... 11 

2.6.2 Åtgärdsmetoder ........................................................................................................ 12 

2.7	   Mätmetoder av emissioner ................................................................................................ 14	  

2.7.1  Mätning i rumsluften .............................................................................................. 14 

2.7.2  Mätning av enskilda material .................................................................................. 14 

2.8 	   Skillnader mellan mellanbjälklag och betongplatta på mark ............................................ 15	  

3 	   METOD	  ......................................................................................................................................................................	  17	  

3.1 	   Intervjuer ........................................................................................................................... 17	  

3.2 	   Fallstudie ........................................................................................................................... 18	  

3.2.1  Studieobjektet ......................................................................................................... 18 

	  



	  
	  

v	  

4	  	   RESULTAT	  OCH	  ANALYS	  ...................................................................................................................................	  20	  

4.1 	   Intervju med experter ........................................................................................................ 20	  

4.1.1  Mätmetoder för att upptäcka nedbrutet kasein ....................................................... 20 

4.1.2  Åtgärdsmetoder för nedbrutet kaseinspackel .......................................................... 22 

4.1.3  Fördelar och nackdelar med olika åtgärdsmetoder ................................................. 27 

4.1.4  Åtgärdsmetod som rekommenderas för platta på mark .......................................... 28 

4.1.5  Bör torrt kaseinhaltigt flytspackel åtgärdas? .......................................................... 29 

4.1.6  Uppföljningar av åtgärder ....................................................................................... 30 

4.2  Fallstudie ........................................................................................................................... 30	  

4.2.1  Konstruktion ........................................................................................................... 31 

4.2.2  Intervju med leverantörer ........................................................................................ 33 

4.2.3  Jämförelse av pris och tid för utförande av olika åtgärdsmetoder .......................... 35 

4.2.4  Övriga kostnader ..................................................................................................... 37 

5	  	   SLUTSATSER	  ...........................................................................................................................................................	  44	  

5.1 	   Forskningsfrågor ............................................................................................................... 44	  

5.2	   Tids- och kostnadsanalys .................................................................................................. 47	  

5.3  Ytterligare forskning eller utvecklingsarbete .................................................................... 48	  

6 	   DISKUSSION	  ............................................................................................................................................................	  49	  

6.1	   Resultatdiskussion ............................................................................................................. 49	  

6.2 	   Metoddiskussion ............................................................................................................... 50 

7 REFERENSER ............................................................................................................................ 52	  

8	  	   BILAGOR	  ...................................................................................................................................................................	  56	  

8.1 	   Bilageförteckning .............................................................................................................. 56	  

BILAGA	  A	  –	  INTERVJUER	  MED	  EXPERTER	  ............................................................................................................	  57	  

BILAGA	  B	  –	  INTERVJUER	  MED	  LEVERANTÖRER	  ................................................................................................	  80	  

	  

	   	  



	  

vi 

	   	  



	  

1 

1	   INLEDNING	  

1.1	   Bakgrund	  
Andelen sjuka hus ökade kraftigt i Sverige efter 1960-talet. En vanlig orsak till sjuka hus är låg 
luftomsättning ofta i kombination med bygg- och inredningsmaterial som avger kemiska ämnen till 
inomhusluften. (Johansson, 1994) 

Under 60- och 70-talet utvecklades flera nya bygg- och inredningsmaterial som till exempel 
plastlister, plasttapeter, lim, avjämningsmassor, målarfärger, PVC-mattor och heltäckningsmattor. 
Många av dessa obeprövade material fick en omfattande användning under miljonprogrammet (1965-
1974). Det visade sig dock senare att flera av dessa produkter innehöll kemiska ämnen som reagerade 
vid höga fukthalter och avgav emissioner skadliga för hälsan. (Johansson, 1994) 

Ett byggmaterial som än idag orsakar sjuka-hus-symtom är flytspackel med kasein. Flytspackel är 
en avjämningsmassa som används för att få en slät överyta på betongen och är lämplig som underlag 
för golvläggning (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Materialet introducerades i Sverige år 
1977 och användes fram till år 1983. Kasein är i sig ett ofarligt ämne men i samband med hög fukthalt 
i betongen bildas det gaser som försämrar inomhusmiljön. Materialet avger dålig lukt och emissioner 
som kan påverka människornas hälsa negativt. (Lindell, 1993) 

Mellan åren 1977 och 1983 belades cirka 20 miljoner kvadratmeter golv med kaseinhaltigt 
flytspackel (Essunger & Hellström, 1985). År 1987 hade en miljon kvadratmeter golv drabbats av 
skador. Många byggnader med kaseinspackelproblem har redan åtgärdats och därför förekommer inte 
problemet lika ofta idag som det gjorde på 80-90 talet (Iisakka, 2011). Det är okänt hur stor area golv 
som har kaseinspackel idag. Många byggnader har aldrig fått något problem trots att det finns 
kaseinspackel i golvkonstruktionen. Detta kan enligt Byggforskningsrådet (1988a) bero på att: 

• Flytspacklet har lagts i tunna skikt och konstruktionen har tillåtits torka innan 
golvbeläggningen.  

• Golvmaterial som PVC-mattor och linoleum inte missfärgas av ammoniak. 
• Ventilationen är bra och sköts regelbundet så att lukt och eventuella irriterande ämnen förs 

bort. 
• Många människor känner inte av lukten och ämnen i luften.  
• Bindemedlet i flytspacklet utgörs av aluminatcement istället för portlandcement som var 

vanligast under 70- och 80-talet.  

1.2	  	   Problem	  
Forskning och studier kring kaseinspackel gjordes redan på 80- och 90-talet. Flera rapporter och 
böcker skrevs som behandlar ämnet på djupet och beskriver lämpliga åtgärder. Problemet idag är att 
nya åtgärdsmetoder har utvecklats men dokumentation och tester på hur de fungerar i längden saknas.  

De senaste testerna gjordes år 2001 av Anders Sjöberg vid Chalmers tekniska högskola där de 
spärrande egenskaperna av tio olika preparat undersöktes (Sjöberg, 2001). Samtliga preparat var i 
vätskeform och ströks direkt på betongen. Efter det har det länge saknats en undersökning av andra 
eller nya golvåtgärder som finns på marknaden.  

Under tiden detta arbete pågick (hösten 2014) gjordes nya tester av Jörgen Grantén på FuktCom 
(Grantén, 2015) som publicerades när arbetet redan var klart. Därför kunde tyvärr inte resultaten av 
denna undersökning användas i rapporten. Dock nämns resultaten kort under rubriken ”Diskussion”. 

Generellt görs det få tester och få kvantitativa uppföljningar av åtgärderna för att konstatera att 
halten av emissionerna verkligen minskar. Åtgärdsförslagen som ges idag bygger mycket på 
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erfarenheter från sakkunniga inom området. Därför är det relevant att undersöka vad experter inom 
området tycker.   

1.3	  	   Syfte	  
Syftet med detta arbete är att samla in information om hur kaseinhaltigt flytspackel hanteras inom 
branschen idag. Fokus ligger på utredarnas arbete: hur de gör för att upptäcka om emissioner skapar 
problem, vilka åtgärder de rekommenderar och hur åtgärderna följs upp. Informationen samlas 
huvudsakligen in genom intervjuer med kunniga och erfarna personer. 

Målet med rapporten är att skapa ett underlag för konsulter, entreprenörer och fastighetsägare för 
att göra ett medvetet val av metod när problem med kaseinhaltigt flytspackel uppstår. För att 
ytterligare underlätta valet av åtgärdsmetod har en tids- och kostnadsanalys gjorts i form av en 
fallstudie.  

1.4	  	   Frågeställningar	  
• Vilka mätmetoder används idag för att upptäcka om kaseinhaltigt flytspackel orsakar 

inomhusmiljöproblem?  
• Vilka åtgärdsmetoder används för att lösa problem med emissioner från flytspackel? 
• Bör torrt kaseinspackel åtgärdas? 
• Vilka åtgärdsmetoder rekommenderas för platta på mark? 
• Vilka uppföljningar görs idag för att veta om åtgärderna gav godtagbara resultat? 

1.5	  	   Avgränsningar	  
Arbetet avgränsas till en fallstudie av ett flerbostadshus. Fokus ligger på emitterande byggmaterial i 
golvkonstruktioner i bostadshus. Flera material nämns under rubriken ”Byggnadsmaterial” men 
endast emissioner från flytspackel studeras mer på djupet. I kostnadsanalysen ingår kostnader för 
material, utförandet av arbetet samt en del extra kostnader som tillkommer i samband med 
åtgärdsarbetet. Inga administrativa kostnader eller kostnader för transport, evakuering och 
projektering tas med i kostnadsanalysen. 

1.6	  	   Tillvägagångssätt	  
Arbetet inleds med en litteraturstudie för att få en uppfattning om de vanligaste emissionerna inomhus 
och deras källor.  
Kunskapen som behövs för genomförandet av arbetet samlas huvudsakligen in genom intervjuer. För 
insamling av information kring befintliga mät- och åtgärdsmetoder samt golvprodukter mot 
emissioner har experter och leverantörer intervjuats. Med hjälp av kunskapen som införskaffats görs 
slutligen en analys av befintliga metoder.  
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2	   TEORI	  

2.1	  	   Emissioner	  och	  föroreningskällor	  
Emissioner definieras som kenmiska substanser som avges från olika material (PK Group) och går ut i 
miljön. Inomhusluften innehåller ofta större mängd föroreningar än utomhusluften. Detta beror på alla 
föroreningskällor som finns i bostäder ofta i kombination med bristande ventilation (PK Group).  

Vanliga föroreningskällor inomhus är uteluften, mark, damm, inredning, installationer, levande 
varelser, aktiviteter, städning och byggnadsmaterial. Emissionerna blir större då temperaturen eller 
fuktigheten ökar. (Johansson, 1994)  

Emissioner som avges av ett material inomhus kan tas upp av andra material. På så sätt kan halten 
bli mindre än förväntat vid mätningar av emissioner i inomhusluften. Efter ett tag kommer de nya 
materialen att avge emissioner som tagits upp och orsaka en ökning av emissionshalterna i luften och i 
det ursprungliga materialet. Figur 1 visar hur ett typiskt emissionsförlopp ser ut för ett ämne i 
byggmaterialen. Enligt bilden minskar mängden emissioner med hög hastighet i början. Emissionerna 
vädras dels bort och tas dels upp av andra material som till exempel inredning. Emissionshalten i 
luften ökar därefter då de nya materialen åter avger emissionerna som tagits upp tidigare. 
(Byggforskningsrådet, 2000b) 

 
Figur 1. Typiskt emissionsförlopp för ämnen i byggnadsmaterial. Källa: Byggforskningsrådet 

(2000b) sida 10. 
 

 
Enligt Folkhälsomyndigheten (2013) kan föroreningar i inomhusluften delas upp i tre kategorier: 
gaser, partiklar och flyktiga ämnen. De vanligaste emitterande ämnena inomhus enligt Johansson 
(1994) är: 

• Flyktiga organiska ämnen (VOC, Volatile Organic Compounds) 
VOC är den dominerade gruppen av emitterade ämnen inomhus. Vanliga kemiska grupper 
som tillhör gruppen VOC är: alkoholer, aldehyder, ketoner, estrar och terpener (Komin). 
Vissa VOC-ämnen bidrar till en ökad risk för cancer och andra irriterar luftvägarna och 
förvärrar astma. Den gräns som ofta används praktiskt för VOC i inneluft är 300 µg/m3 
(Kristensson & Egerlund, 2014). Viktiga källor till utsläpp är bilavgaser, vedeldning och 
användning av hushållsprodukter (Sjöberg et al., 2005).  
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• Damm 
Damm kan i sig vara ett problem för personer med allergi. Dessutom kan den bära med sig 
kemiska ämnen eller innehålla alger som kan ge upphov till allergier.  
 

• Formaldehyd 
Formaldehyd är en färglös, starkt luktande gas som är giftig. Lång exponering kan ge 
lungskador och den ansamlas i kroppen och skadar nerver, lever, och njurar (Ravan, 2006). 
Den kan även ge upphov till irritationer i ögon och luftvägar. Enligt Byggforskningsrådet 
(2000b), förekom formaldehyd i limmade träprodukter och i isoleringsmaterialet. 
 

• Ammoniak 
En icke organisk gas som får högt pH-värde när den löses i vatten. Ammoniak avger en 
stickande lukt och kan orsaka missfärgningar i golvmaterial (Herlin et al., 2010).  
 

• Koldioxid 
Koldioxid tillförs luften via utandningsluften. Den är inte giftig men däremot kvävande i höga 
koncentrationer. (Johansson 1994) 
 

• Radon 
Radon är en färg- och luktlös ädelgas. Gasen sönderfaller i radondöttrar och sprids via 
dammpartiklar, vattenmolekyler i luften och ytmaterial. Exponering i radon för längre tid kan 
orsaka skador och leda till lungcancer (Johansson & Hammerskog, 2009).  
 

• Mögel 
Mögel kan ge missfärgningar på material och avger en dålig lukt (Johansson & Hammerskog, 
2009). Dessutom kan mögel orsaka ohälsa. 
 

• Kvalster 
Kvalster är små spindeldjur som livnär sig på människans hudavlagring. Husdammskvalster 
trivs i fuktig miljö (relativ fuktighet över 45 %) och tillväxer framförallt i sängmadrasser, 
kuddar och täcken. Kvalster kan orsaka allergibesvär.	  

2.2	   Byggnadsmaterial	  
	  
2.2.1	  	   Emitterande	  byggnadsmaterial	  
Byggnadsmaterial är en mycket vanlig föroreningskälla inomhus. Enligt Johansson (1994) är de 
”intressanta ur emissionssynpunkt då de ofta ingår i byggnadsdelar med stor exponeringsyta som 
golv, väggar och tak”. Byggmaterial har ofta låg egenemission som kan öka betydligt i kontakt med 
andra material och fukt. 	  

De vanligaste emitterade byggmaterialen är olika golvbeläggningar som: plastmattor, linoleum, 
heltäckningsmattor och parkett- och laminatgolv. Gipsskivor, mineralull, cellplaster, färger och lacker 
är vanliga emitterade byggmaterial i väggar och bjälklag. Lim och avjämningsmassa används i 
golvkonstruktioner under golvbeläggningar. (Byggforskningsrådet, 2000b)	  

En golvkonstruktion består enligt Kristensson av flera olika delar som till exempel betong, primer, 
spackel, lim och matta. Dessa delar måste fungera tillsammans för att inte problem ska uppstå. Vissa 
produkter tål högre relativ fuktighet än andra och därför är det viktigt att utgå från den ”svagaste” 
komponent när man ställer krav på den relativa fuktigheten i bjälklaget. (Kristensson)   
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2.2.2	   Flytspackel  
Innan ett betongbjälklag ska täckas med golvbeläggning bör ytan på betongen vara slät utan några 
ojämnheter. För att få en slät yta på betongen används avjämningsmassa. Enligt Lindell (1993) består 
flytspackel till 94 % av cement, sand och finmaterial, Tabell 1. Cement är bindemedel, sanden är 
ballast och finmaterialen kan vara flygaska och gips. Resterande 6 % består av tillsatsmedel, Tabell 2.   
 
Tabell 1. Materialsammansättning av tidiga avjämningsmassor, huvudbeståndsdelar. Källa: Ericsson 
& Hellström (1984). 

Huvudbeståndsdelar  Halter i % av flytspacklets torrvikt 
  
Cement 25-50 

- Portlandcement  
- Aluminatcement  
- Specialcement  

Gips 1-5 
Flygaska 5-20 
Ballast 0-2 mm, vanligen 0-0,5 mm 50-70 

- Naturligt, tvättat, torkad  
- Naturlig, otvättat, torkad  
- Krossad dolomit  

 
Tabell 2. Materialsammansättning av tidiga avjämningsmassor, tillsatser. Källa: Ericsson & 
Hellström (1984). 

Tillsatser Halter, % av flytspacklets torrvikt 
  
Flytmedel  

- Kasein 0,2-1,0 
- Melaminformaldehydformulering 0,5-1,0 
- Karbamidformaldehydformulering  0,5-1,0 

  
Polymerer 1,0-2,0 

- PVAc av olika typer baserade på t ex 
polyvinylalkohol 

 

- Polyuretanharts  
- Polyesterharts  

  
Förtjockare 0,05-0,15 

- Cellulosaderivat (metyl-, etylcellulosa)  
- Polyvinylalkohol  
- Polyetenoxid  

  
Vätmedel 0,01-0,10 

- Formaldehydkondenserade naftalin- 
sulfosyraprodukter 

 

- Polyfosfater  
- Polyglykolester  

  
Andra organiska tillsatser  

o flytmedel baserade på naftalen eller lignin   
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Olika typer av avjämningsmassor har utvecklats och används under åren.	  Innan 1960-talet användes 
en fingraderad, relativt cementfattigt betong som avjämningsmassa. Ett 50 mm tjockt skikt av 
finbetong lades på ett statiskt bärande skikt av vanlig konstruktionsbetong (dvs. hållfasthetsklass K20-
K25) (Golvpraktikan 2014). Detta är ett traditionellt bjälklag som på grund av de två skikten kallas för 
tvåskiktskonstruktion. 	  

Strävan efter att rationalisera färdigställandet av betongbjälklag på 60-talet ledde till utvecklingen 
av enskiktsbjälklag där tanken var att hela betongbjälklaget skulle gjutas i en omgång. Denna metod 
ledde till tekniska problem som till exempel svårigheten att hinna bearbeta betongen under tiden ytan 
kan bära men fortfarande är bearbetbar. Problemen kunde lösas med tekniska åtgärder som dock var 
kostnadsdrivna. Utvecklingen gick därför tillbaka till tvåskiktskonstruktioner på 70-talet. 
(Golvpraktikan, 2014) 

Det gjordes flera försök att förbättra vidhäftningen av avjämningsmassan mot betongen genom 
tillsatsen av polymer. Ett annat tillsatsämne var cellulosa som visade sig fördröja fuktavgången från 
materialet. Dock visade det sig att polymer inte passar för alkaliska miljöer som fuktigt betong då den 
bryts ned. (Golvpraktikan, 2014)	  

Mellan åren 1977 och 1983 användes i Sverige en avjämningsmassa, så kallad flytspackel som 
innehöll kasein. Kasein är ett protein som framställs ur mjölk och är uppbyggd av olika aminosyror. 
Kaseinet gav spacklet sin ökade flytförmåga men var också anledningen till att problem uppstod på 
grund av emissioner som materialet avgav. (Bornehag & Karpe, 1993) 

Problemen beror på gasen ammoniak som frigörs ur kaseinet när proteiner och aminosyror reagerar 
med vattnet i betongen. Nedbrytningen sker därför i kombination med hög fukthalt (över 85 %) samt 
högt pH-värde i betongbjälklaget, det vill säga alkalisk fukt, Figur 2. Enligt Kristensson kan hög 
fukthalt i konstruktionen bero på byggfukt som inte hunnit torka ut, limfukt som tillförs med 
vattenspädbara limmer, tillskjutande markfukt, fukt från städning eller vattenläckage.     

 

 
 

Figur 2. Principskiss över nedbrytningsprocessen av kaseinet i flytspacklet. 
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Ammoniakgas har en stickande lukt (Kristensson & Egerlund, 2012) och kan orsaka besvär med 
slemhinnor, hud och allmänt sämre mående (Iisakka, 2011). Den brukar även orsaka mörkfärgning i 
golv av ekparkett (Kristensson & Egerlund, 2012) eller korkplattor. Anledningen till missfärgningen 
är att ammoniaken reagerar med material som innehåller tannin (garvsyra). Det har även påvisats att 
ammoniak kan bryta ned mjukgöraren i plastmattor med PVC. Detta ger upphov till en luktande 
alkohol, 2-etylhexanol (Ericsson & Hellström, 1984). Ammoniak, 2-etylhexanol och n-butanol är tre 
ämnen som bildas vid nedbrytning och som används som indikation på att en reaktion sker eller har 
skett under golvbeläggningen (Kristensson & Egelrud 2012). 

I Tabell 3 nämns fyra olika produkter som användes på 70- och 80-alet och som innehöll kasein. 
Tabellen är tagen ur boken ”Skador i golv på underlag av betong under tiden 1977-1983” av Ericsson 
H. och Hellström B. 
 
Tabell 3. Information om flytspackel. Källa: Ericsson & Hellström (1984)  

Produktnamn Ardex K 15 143 Hårdspackel 30 Planoroc 
 
Tillverkare/leverantör 

 
Ardex Chemie 

Skandinavia 
AS/Arki AB 
generalagent 

 
ABS 

 
Cementa AB 

Byggprodukter 

 
Partek 

Finland 

 
Spacklet finns på 
marknaden sedan… 

 
1977 

 
1979 

 
1981 

 
1980 

 
Hur många m2 av spacklet 
har lagt i Sverige 

 
Ca 2 000 000 

 
8 000 000 

 
30 000  

 
1 500 000  

 
Avger spacklet 
ammoniak? 

 
Ja, kan provoceras 

fram 
laboratoriemässigt, 

men ej under 
praktiska 

förhållanden. 

 
Ja 

 
Små mängder 

 
Ja 

 
Tål spacklet 100 % relativ 
fuktighet utan att avge 
ammoniak? 

 
Ja 

 
Nej 

 
Nej 

 
Nej 

 
Har skador rapporterats? 

 
nej 

 
Ja, 

missfärgningar 
på parkett och 

kork 

 
Ja, 

sprickbildning i 
samband med 

felaktig 
användning 

 
Ja, 

missfärgning 
på kork och 

plast. I vissa 
fall 

uppkomst av 
dålig lukt 

 
Idag används kasein i väldigt få produkter. Istället används melaminharts som flyttillsatsmedel i 
avjämningsmassor (Preinert & Selin, 2008). Även bindemedlet portlandcement har ersatts till allt 
större del av aluminatcement som har ett lägre pH-värde samt en bättre förmåga att binda vatten 
kemiskt. I Tabell 4 nämns några exempel på avjämningsmassor som rekommenderas av Folksam 
(2012). 
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Tabell 4. Exempel på finavjämningsmassor med flytinsats som används idag. Källa: Preinert &  
Selin (2008). 

	  
2.3	   Emissioners	  inverkan	  på	  hälsan	  –	  Sjuka	  hus	  
Emissioner från byggmaterial i kombination med låg luftomsättning spelar en framträdande roll vid 
uppkomst av sjuka hus. Enligt Sandstedt & Hallberg (2003) får människor som bor i sjuka hus 
följande symtom när de vistas i byggnaden: 

 
Det är okänt vilka ämnen som orsakar hälsobesvären. Det finns inget som tyder på att just ammoniak, 
aminer, 2-etyl-hexanol eller 2-butanol är skadliga för hälsan. Dessa ämnen är endast indikatorer som 
går att mäta för att få reda på om en nedbrytning av matta, lim eller flytspackel pågår.  

Eftersom folk reagerar olika när det utsetts för emissioner är det svårt att definiera ett gränsvärde 
för vad som innebär en hälsorisk för människor (Andersson & Lundberg, 2007). 

2.4	   Regler	  och	  riktlinjer 

2.4.1	   Boverket	  
Boverkets byggregler (BBR) är en samling föreskrifter och allmänna råd som anger minimikraven på 
svenska byggnader. 	  

Boverket ställer krav på luftkvaliteten som ska uppfyllas vid nybyggnation och tillbyggnation av 
byggnader. Enligt BBR (2014), får inte luften ”innehålla föroreningar i en koncentration som medför 
negativa hälsoeffekter eller besvärande lukt”. Detta gäller för alla rum där människor vistas mer än 
tillfälligt. Vidare i kapitel 6 står det att material som inte avger stora mängder föroreningar eller 
emissioner bör väljas i första hand. 

Boverkets byggregler rekommenderar inga specifika gränsvärden vad gäller emitterande ämnen 
från byggmaterial, förutom för radon. Medelvärdet av den joniserande strålningen från radongas får 
inte överstiga 200 Bq/m3 under ett år. (BBR, 2014) 

2.4.2	  	   Arbetsmiljöverkets	  föreskrifter	  om	  hygieniska	  gränsvärden 
Enligt arbetsmiljöverkets författningssamling (2011b) finns det gränsvärden för olika typer av 
luftföroreningar och för grupper av ämnen. I Tabell 5 anges gränsvärden på tre olika ämnen som 
avges vid nedbrytning av kaseinspackel. Årtalet visar när ämnet infördes i AFS eller när gränsvärdet 
för ett visst ämne senast omprövades.  

Produkter Tillverkningsår Tillverkas: 
 
TM-Express K 

 
1996 

 
I Sverige 

Casco plan 3685 1996 Utanför Norden 
Bostik Golvspackel flyt  2002 I Sverige 
Englund UZIN-NC 152 2004 Utanför Norden 
Ardex K15 NY 2008 Utanför Norden 
Maxit Floor 4150 Fine Flow 2008 I Sverige 
Maxit Floor 4160 Fine Flow Rabid 2008 I Sverige 

Allmänsymptom Trötthet, huvudvärk, yrsel, illamående, koncentrationssvårigheter 
Slemhinnesymptom Klåda, sveda, irritation i ögonen 
Hudsymptom Torr, hettande, stickande, irriterad hud i ansiktet 

Torr kliande hud i händerna 
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Tabell 5. Arbetsmiljöverkets gränsvärden för 3 olika ämnen. 
 
Ämnen År Nivågränsvärde (NVG) Takgränsvärde (TVG) 
  [ppm] [mg/m3] [ppm] [mg/m3] 
Ammoniak 2011 20 14 50 36 
n-Butanol 1989 15 45 30 90 
2-etylhexanol -  saknas  saknas 

 
I 9§ i föreskrifterna står det att ”om en mätning av luftföroreningar visar att de hygieniska 
gränsvärdena överskrids, ska åtgärder vidtas för att sänka exponeringen och minska riskerna”. 
Mätningarna kan antingen utföras på prover som analyseras på ett laboratorium eller med 
direktvisande instrument. De ska även utföras i andningszonen på så många personer att det blir 
möjligt att bedöma exponeringen för alla som exponeras. (Arbetsmiljöverkets författningssamling, 
2011b). 

Praktiska gränsvärden som används idag enligt Kristensson & Egelrud (2012) är 5 ppm för 
mätningar av ammoniak (och andra lättflytkiga aminer) med reagensrör i konstruktionen. Halter över 
5 ppm brukar innebära förhöjd halt av ammoniak. För n-butanol används det praktiska värdet 1 mg/m3 
vid mätningar i konstruktionen eller på uttagna materialprover. Samma gränsvärde (1 mg/m3) används 
även för 2-etylhexanol vid samma typ av mätningar. I rumsluften är emissionshalterna betydligt lägre 
och de gränser som används praktiskt idag är 15 µg/m3 för n-butanol och 10 µg/m3 för 2-etylhexanol. 
(Kristensson & Egelrud, 2012) 

2.4.3	   Kemikalieinspektionen	  
Kemikalieinspektionen (KemI) är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. KemI 
arbetar i Sverige och inom EU för att driva fram lagstiftning och regler som bidrar till att Sverige 
uppnår målet. (Kemikalieinspektionen, 2014) 

Kemikalieinspektionen ställer krav vad gäller formaldehyd i träbaserade skivor. Kravet på 
träbaserade skivor är att de ska typprovas i klimatkammare enligt svensk standard [SS 270236:1988] 
eller europeisk norm [EN 717-1:2004]. Resultatet efter analysen får inte visa högre koncentration av 
formaldehyd än 130 µg/m3. (Kemikalieinspektionen, 2008) 

För flyktiga organiska ämnen finns det riktvärden som anger kvalitet på inomhusluften, se Tabell 
6. I praktiken används gränsen 300 µg/m3 för VOC i inneluften (Kristensson & Egerlund, 2014).	  

	  
Tabell 6. Riktvärden för TVOC, Kemikalieinspektionen (2012). 

Nivå Koncentrationsintervall TVOC 
[µg/m3]  

Hygienisk bedömning 

 
1 

 
≤ 300  

 
Inga invändningar 

2 > 300 - 1000 Inga relevanta invändningar, under förutsättning 
att alla riktvärden för enskilda ämnen eller 
grupper av ämnen inte överskrids 

3 > 1000 - 3000 Oroväckande hygieniska aspekter 
4 > 3000 - 10000 Stora invändningar 
5 > 10000 Oacceptabel situation 

 
Enligt Kemikalieinspektionen finns det även krav för de organiska ämnena polyklorerade bifenyler 
(PCB) för två typer av byggprodukter: fogmassor och takplattor, Tabell 7 och 8. 
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Tabell 7. Krav för polyklorerade bifenyler i fogmassor, Kemikalieinspektionen (2012). 

PCB i fogmassor [µg/m3] Åtgärder 
 
Koncentration av Total-PCB 

 
> 3  

 
Exponeringsreducerande åtgärder måste vidtas 

Koncentration av Total-PCB < 3  Kontrollera och förbättra ventilationsprestanda 
	  

Tabell 8. Krav för polyklorerade bifenyler i installerade takplattor som innehåller Clophen A50 eller 
A60, Kemikalieinspektionen (2012). 

Installerade takplattor [µg/m3] Åtgärder 
 
Koncentration av Total-PCB 

 
> 1 

 
Exponeringsreducerande åtgärder måste vidtas 

Koncentration av Total-PCB < 1 Kontrollera och förbättra ventilationsprestanda 

2.4.5	   Miljö-‐	  och	  hälsoskyddsnämnden	  
Enligt Miljö- och hälsoskyddsnämnden (2011) eftersträvas en halt av ammoniak som understiger 4-5 
ppm (2780 µg/m3) vid sanering av kaseinhaltigt flytspackel. 

2.4.6	  	   Miljöbalken	  
Miljöbalken (MB SFS 1998:808) är den samlade miljölagstiftningen i Sverige som omfattar bland 
annat miljö- och hälsoskyddsfrågor. Den omfattar en mängd olika verksamheter som till exempel 
skolor, daghem, vårdinrättningar och bostäder (Socialstyrelsen, 2006).  

Miljöbalken innehåller försiktighetsmått som ska vidtas då det finns skäl att anta att en verksamhet 
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 2 kap 2§ och 
3§ är alla som bedriver eller har för avsikt att bedriva en verksamhet skyldiga att först skaffa sig 
nödvändig kunskap kring verksamheten eller åtgärden för att undvika skador. Sedan de förebygga, 
hindra eller motverka att skador uppstår genom att utföra skyddsåtgärder, iaktta begränsningar och 
vidta försiktighetsmått enligt 26 kap 22 §. I samma kapitel står det även att en farlig verksamhet eller 
åtgärd bör ständigt planeras och kontrolleras av den som ansvarar för den. Sist skall förslag till 
kontrollprogram eller förbättrande åtgärder lämnas till tillsynsmyndigheten vid begäran. 

Dettta innebär att ansvaret ligger hos fastighetsägaren att åtgärda en skadad byggnad om folk som 
vistas där drabbas av dålig hälsa. 

2.5	  	   Undersökning	  före	  åtgärderna 
Undersökningar bör göras både före och efter åtgärderna för att säkerställa att rätt åtgärdsmetod väljs 
från början och att problemen inte återuppstår. 	  

Problem i samband med flytspackel kan vara av teknisk art, som missfärgningar av ekparkett och 
upplevelsemässiga problem som till exempel hälsobesvär hos de boende. Därför finns det två olika 
sätt att undersöka detta. Det ena sättet är att göra tekniska mätningar i luften eller på olika material för 
att ta upptäcka om en nedbrytningsprocess pågår under matta eller parkett. Mätningarna görs för att 
kontrollera om det finns problem i konstruktionen, installationerna och generellt i byggnaden. Det 
andra sättet är att göra enkätundersökningar som visar hur de boende upplever inomhusmiljön. Detta 
ger en bild av hur människorna upplever inomhusmiljön och om deras hälsa. Båda metoderna 
kompletterar varandra och ger en helhetsbild av situationen. (Chemik Lab AB)  

Det finns färdiga enkätmodeller för enkätundersökningar. Den mest använda enkäten är framtagen 
vid Yrkesmedicinska kliniken vid Regionsjukhuset i Örebro (Bornehag & Karpe, 1993). 
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Innan reparationsarbete av ett bjälklag kan påbörjas är det viktigt att känna till skadornas art och 
orsak. Val av metod beror på fuktförhållandena, ventilationen, sättet lokalen används och hur den 
sköts (Essunger & Hellström 1985). Därför måste följande uppgifter vara kända innan 
reparationsarbetet kan påbörjas: 

• Skadornas art och omfattning 
• Material i golvet i sin helhet 
• Fuktförhållandena i och under golvet 
• Lokalens användning och ventilation 

2.6	  	   Befintliga	  åtgärdsmetoder	  
Oavsett vilken åtgärdsmetod man väljer måste underlaget vara tillräckligt torrt före ny golvläggning 
(Byggforskningsrådet, 2000b). I Sverige finns det ett gränsvärde som den relativa fuktigheten i 
betongbjälklag inte får överstiga när ny plastmatta ska läggas på. Detta värde ligger på 85 % RF 
(AMA Hus, 2011).	  

I de fall då flytspackelresten finns kvar på betongen efter saneringen bör den relativa fuktigheten i 
betongen underskrida 75 %. Detta värde anses vara det kritiska fuktvärdet för ammoniakavgång från 
kaseinhaltigt flytspackel med en viss säkerhetsmarginal.  Ett mer praktiskt värde för kritisk relativ 
fuktighet i flytspackel är 75 - 85%. Dock visar undersökningar att två av tre kaseinhaltiga flytspackel 
avger påtagliga mängder ammoniak vid 85 % RF. (Essunger & Hellström, 1985) 

2.6.1	  	   Förberedelser	  av	  underlag	  
Vid åtgärdsarbetet förbereds alltid golvet genom att golvbeläggningen rivs bort, limresterna avlägsnas 
och ytan rengörs ordentligt. I vissa fall tas även flytspacklet och en del av betongen bort. Ny 
avjämningsmassa behöver i vissa fall appliceras på det rena underlaget och sedan ny golvbeläggning. 
Processen beskrivs mer i detalj i följande steg:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Rivning av befintlig golvbeläggning  

2. Limrester avlägsnas 
Limrester slipas bort med till exempel diamantslip som bör vara kopplad till dammavskiljare. För att 
kontrollera om alla limrester är borta duschas ytan punktvis med vatten. Om limrester är kvar kommer 
de att bli synliga (Silanex). 

3. Flytspackel avlägsnas  
Avlägsnandet av flytspackel kan ske på tre olika sätt, med slipning, fräsning och bortbilning. Att fräsa 
bort det innebär att man slipar spacklet grovt medan att bila bort det betyder att man slår bort det 
(Olrog, 2014). Båda dessa metoder lämnar en ojämn yta som måste spacklas efteråt för att bli jämn. 
Slipning däremot lämnar en jämn yta som oftast inte behöver spacklas eller så räcker det med ett tunt 
skikt (1 mm) (Tynkkynen, 2014). Vilken metod man bör välja beror på: 

• Golvets area 
• Planlösningen 
• Våningen som golvet ska slipas/fräsas 
• Tjockleken av flytspacklet som man vill få bort 
• Hur fast flytspacklet sitter på betongen 
• Om man vill få en jämn yta eller inte 
• Vilken golvnivå man vill få efteråt 
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Golvets area, planlösning och våning avgör hur stora maskiner som kan transporteras och användas på 
plats. Oftast när det gäller lägenheter används handbilmaskiner som hanteras av en person medan en 
annan person hjälper samtidigt till med städningen. Damm och materialrester sugs upp av en 
dammsugare som är kopplad till maskinen (Brombäck, 2014).  

Om all flytspackel ska bort rekommenderas bortbilning av spacklet som också är den billigaste 
metoden. Däremot om man endast vill få bort en liten del av spacklet bör det slipas eller fräsas. Man 
brukar beakta spacklets hållfasthet innan man bestämmer hur mycket som ska bort. Om gammalt 
flytspackel sitter fast på betongen och uppfyller hållfasthetskraven kan det ligga kvar. 

Oftast görs en bedömning på plats innan man bestämmer vilken metod som ska användas, hur lång 
tid det kommer att ta och hur mycket det kommer att kosta. Priset för arbetet varierar mycket 
beroende på förutsättningarna. Generellt så gäller det att slipning är den dyraste metoden. Dock går 
det åt större mängd avjämningsmassa för att jämna ut ett golv där spacklet har frästs eller bilats bort. 

Generellt så är slipning/fräsning/bortbilning av avjämningsmassa ett tungt arbete som kostar 
mycket och skapar buller och damm. Rätt skyddsklädsel måste användas samt andningsskydd.  
 
4. Kontaminerad betong bilas bort. 

5. Ytan rengörs 

2.6.2	  	   Åtgärdsmetoder	  
Metod	  A:	  Borttagning	  av	  flytspackel	  
Denna metod innebär att flytspacklet tas bort helt eller delvis genom slipning, fräsning eller 
bortbilning. Betongbjälklaget vädras ordentligt för att kvarstående lukt ska försvinna och ett nytt 
typgodkänt spackel läggs på. Det är viktigt att det nya spacklet får torka ordentligt innan ett nytt 
golvmaterial läggs på för att undvika nya fuktproblem. (Bornehag & Karpe, 1993) 

Fördelarna med metoden är att den ger goda resultat. Men enligt Byggforskningsrådet (2000b) är 
denna metod bullerstörande och dammalstrande. Den ger alltså en dålig arbetsmiljö under utförandet. 
En annan nackdel är att den är dyr och bör helst användas vid torra bjälklag (< 70-75% RF) eftersom 
det annars kan finnas kvar ammoniak i betongen under som kan åter igen orsaka problem efter 
sanering. (Bornehag & Karpe, 1993) 

Metod	  B:	  Mekaniskt	  ventilerat	  golv	  
Golvbeläggning och limresten tas bort helt och betongen slipas och rengörs ordentligt. I vissa fall tas 
även flytspacklet bort och i andra fall läggs den luftspaltbildande spärren direkt på flytspackelytan. 
Istället för luftspaltbildande matta kan det ventilerade golvet bestå av en uppreglad golvkonstruktion. 

I båda fallen är det mycket viktigt att golvet är rent innan golvsystemet installeras för att undvika 
mikrobiell tillväxt i det fuktiga och uppvärmda utrymmet i golvet. Enligt Gustavsson (2006) kan 
mikrobiell tillväxt ske på trämaterial (golvreglar), i smuts på betongplattan, i golvlim och i 
linoleummattans juteväv.  

När golvytan är ren läggs en luftspaltbildande matta eller ett uppreglat golv på betongen som 
undertrycksventileras med en mekanisk fläkt, Figur 3. Luft sugs in från rummet genom ett luftintag 
som förhindrar damm och småkryp att ta sig genom tack vare ett filter. Luften leds sedan ut från 
rummet genom en separat frånluftskanal. (Bornehag & Karpe, 1993) 

Fördelarna med ett mekaniskt ventilerat golv är att föroreningar förs bort samtidigt som den 
underliggande betongen kan torka ut ifall det finns bygg- eller markfukt. Därför är metoden lämplig 
att användas vid platta på mark där tillskjutande fukt kan förekomma. 
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Metoden ger oftast goda resultat men är relativt dyr då den kräver kontinuerlig drift, underhåll och 
skötsel. En annan nackdel med metoden är att den bygger på höjden vilket innebär att köksskåp, lister 
och rördragningar kan behövas flyttas. (Bornehag & Karpe, 1993) 

Figur 3. Skiss över ventilerat golv med luftspaltbildande matta. 

Metod	  C:	  Inkapsling	  
Inkapsling av flytspacklet görs för att hindra emissionerna att nå inomhusluften genom att stänga in 
dem under ett tätt skikt. Detta kan ske på olika sätt, till exempel genom att lägga ett spärrlaminat av 
metallfolie på flytspackelytan (Stenplast Blick & Co HB, 2012) eller genom att applicera epoxi eller 
silanbaserade produkter på yta. 

Det finns även en helt ny produkt som utvecklades på Lunds universitet efter flera års forskning 
inom innemiljöområdet. Produkten heter c-Trap och består av en duk med fyra skikt som absorberar 
och binder in emissioner. (cTrap AB, 2014) 

Wikipedia (2013) definierar epoxi som en härdplast som baseras på kondensation av epiklorhydrin 
och bisfenol-A samt en härdare. Epoxin är i flytande form när den appliceras på betongen men stelnar 
efteråt till ett tätt och slitstark skikt. Produkten måste hanteras med stor försiktighet på grund av det 
hormonstörande ämnet Bisfenol A som den innehåller. 

En känd silanprodukt som används mot emissioner är Florosil TS. Produkten innehåller silaner 
samt ett kopplingsreagen som är ett ämne som binder mycket bra till olika ytor. När produkten stelnar 
skapas det ett tätt spärrskikt på betongkonstruktionen som stoppar fukt, alkali och emissioner 
(Kristensson, 2014) 

Metod	  D:	  Luftning	  
Denna metod innebär att golvbeläggningen rivs bort och flytspackelytan slipas ner så att mattrester, 
limrester och cementhud är helt avlägsnade (Byggforskningsrådet, 1988a). Ytan vädras under en viss 
period. På så sätt sjunker den relativa fuktigheten i bjälklaget. Betongen torkar och lukten försvinner, 
enligt Byggforskningsrådet (1988a). Därefter läggs ny matta på golvet som antingen limmas på yta 
eller ligger löst.  

En variant av metoden luftning innebär att värme tillförs under vädringen med hjälp av stora 
värmeelement. Värmen gör att processen påskyndas då transporten av fukt och föroreningar från 
flytspacklet ökar. (Kumlin, 2014) 

Luftspaltbildande matta 

Frånluftskanal 
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2.7	   Mätmetoder	  av	  emissioner	  
Mätningar för att upptäcka emissioner sker antingen i laboratorium eller på plats i byggnaden. De görs 
antingen genom att samla upp flera ämnen i rumsluften och analysera dem eller genom mätning direkt 
på enskilda material. (Johansson, 1994)	  

2.7.1	  	   Mätning	  i	  rumsluften	  
Ämnen som finns i luften samlas upp av absorbenter som placeras i rummet. Absorbenterna består av 
aktivt kol eller syntetiska polymerer (till exempel Tenax). De placeras oftast i ett rör av glas eller 
rostfritt stål eftersom dessa material är mycket lågemitterande och påverkar därför inte resultaten 
(Johansson, 1994). Mätmetoden är mest lämplig för att upptäcka nedbruten matta eller lim eftersom 
den mäter VOC-ämnen i luften. 

Uppsamlingen av de kemiska ämnena sker antingen aktivt eller passivt (Johansson, 1994). Den 
aktiva metoden innebär att rumsluften pumpas genom absorbenten. Denna metod sker under kortare 
tid än passiv mätning. Vid passiv mätning placeras en absorbent eller ett filter i öppna rör i rummet. 
Ämnena samlas upp passivt när de diffunderar in i röret vilket gör att metoden tar längre tid, ca en 
vecka (Haglund, 2014).  

Efter uppsamlingen analyseras absorbenterna eller lösningarna i laboratorium med hjälp av 
gaskromatograf eller vätskekromatograf. 

Vid mätning i rumsluften ges information om den totala mängden emissioner som finns i luften 
och inte hur stor mängd en viss källa avger. Är man intresserad av att analysera endast emissioner från 
ett visst byggmaterial utan att påverkas av andra emitterande källor (möbler och inredning) kan andra 
mätmetoder användas. (Johansson, 1994)	  

2.7.2	  	   Mätning	  av	  enskilda	  material	  
Mätning av emissioner från viss källa görs i en klimatkammare (en sluten volym) i ett laboratorium 
eller direkt på plats med FLEC-metoden (Field and Laboratory Emission Cell) eller med drägerpump. 

Materialprov i klimatkammare 
Vid denna metod tas ett prov av materialet som ska undersökas och placeras i en klimatkammare. 
Storleken på kammaren varierar från 100 liter till rumsstorlek. Ren luft blåses in i kammaren och en 
del av den förorenade luften lämnar sedan kammaren genom an absorbent. På så sätt samlas ämnena 
som ska analyseras på absorbenten. (Johansson, 1994) 

Proverna man tar för att undersöka om flytspackel innehåller kasein brukar vara cirka 5 cm stora i 
omkretsen. Betongproverna som tas för att få veta hur stor del av betongen som är kontaminerad är 
cirka 0,5-1 dl (Follin, 2014). Betongkärnan borras ut och skickas till ett labb. 
 
FLEC	  
FLEC-metoden innebär provtagning på luft med hjälp av en rund mätcell som appliceras direkt på 
materialprovet, Figur 4. Luft blåses in i mätaren på två ställen i ytterkanten och leds ut genom ett rör i 
mitten. Luften strömmar med en hastighet av 100 ml/min i 24 timmar. Efter det görs mätningarna med 
en speciell utrustning, en så kallad massflödesmätare. (Johansson, 1994)	  
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Figur 4. FLEC-mätningar på mattan. Källa: http://www.novia.fi/kluck/assets/Uploads/Jarnstrom.pdf 

Provtagning under matta  
En bit av mattan (ca 1 dm) öppnas upp och ett reagensrör med en drägerpump placeras under mattan, 
Figur 5. Ammoniakröret ska in minst 5 cm under mattan och drar 100 ml luft (Grantén, 2014). Sedan 
kan man avläsa den ungefärliga ammoniakhalten under mattan. Syftet med mätningen under mattan är 
att undersöka om det finns en skada i golvkonstruktionen som är anmärkningsvärd (Iisakka, 2011). 
 

 

Figur 5. Drägerpump mäter ammoniakhalten under mattan.  
Källa: http://www.chemik.se/underMattan.php 

2.8	  	   Skillnader	  mellan	  mellanbjälklag	  och	  betongplatta	  på	  mark	  
Uttorkningen av mellanbjälklag och platta på mark sker på olika sätt. Skillnaden är att uttorkningen av 
mellanbjälklaget kan ske från två sidor medan för betongplattan är endast en ensidig uttorkning på 
ovansidan möjlig. Dessutom är betongplattan kallare och fuktigare då den angränsar till marken vilket 
gör att uttorkningen tar längre tid och är begränsad. (Essunger & Hellström, 1985) 

Mellanbjälklag torkar naturligt till en relativ fuktighet mindre än 75 % vid normal 
inomhustemperatur och ventilation. Dock kan det ta över fem år för ett bjälklag av normal tjocklek 
(180 mm) med tät beläggning på ovansidan och en tät plastfärg på undersidan att torka. (Essunger & 
Hellström, 1985) 
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Genom att sänka den relativa fuktigheten i rummet kan uttorkningen påskyndas avsevärt. Vid 
uttorkning av ovansidan måste täta beläggningar som till exempel linoleum eller plast avlägsnas. På 
detta sätt kan även torkning av flytspackel åstadkommas.   

En ensidig uttorkning kan också ske på undersidan av bjälklaget.  Den täta beläggningen behöver 
inte avlägsnas och uttorkningen pågår endast under några månader. (Essunger & Hellström, 1985). 

Betongplattor på mark brukar däremot torka till en relativ fuktighet på 80 - 95 % (efter flera år). 
Detta gäller då plattan har en tät beläggning på ovansidan och värmeisolering på undersidan. Då 
värmeisolering saknas får plattan samma relativa fuktighet som marken, det vill säga 100 %. 

Detta innebär att det kan vara lämpligt att använda olika metoder för att åtgärda 
flytspackelproblem i bjälklag och platta på mark.  
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3  METOD 
Materialet som behövs för att svara på rapportens forskningsfrågor samlas huvudsakligen in genom 
intervjuer med experter. Svaren från intervjuerna sammanställs och presenteras kortfattat i form av 
tabeller med förklarande text för att enkelt ge en överblick över experternas åsikter. 

Förutom experterna intervjuas även leverantörer av golvprodukter som stoppar emissioner. Dessa 
intervjuer är mycket kortare men viktiga för att få information om kostnader och tiden det tar för att 
utföra ett åtgärdsarbete. Informationen används för en tids- och kostnadsanalys som görs för en 
specifik lägenhet. 

3.1	  	   Intervjuer	  
En kvalitativ semi-strukturerad intervjumetod har använts. Denna metod innebär att en lista med 
frågor utan svarsalternativ förbereds i förväg. Frågornas ordning kan ändras under intervjun och 
följdfrågor kan läggas till för att ge personen som intervjuas chansen att förklara det som sagts 
(Olsson, 2011). På så sätt blir svaren tydligare och risken för missuppfattning minskar. 

Första steget efter att frågorna har formulerats är att kontakta informanterna via telefon eller i vissa 
fall via mail för att få godkännande för intervjun. Om svaret är positivt skickas ett mail till 
informanterna med en kort introduktion av arbetet, dess syfte samt intervjufrågorna. Informanterna 
kontaktas sedan via telefon för att svara på frågorna. Svaren antecknas direkt på papper för att sedan 
renskrivas i rapporten samtidigt som samtalet spelas in. Direkt efter att intervjun har genomförts 
sammanställs svaren som sedan förs över till rapporten. Vid ett senare tillfälle skickas 
sammanställningen till informanten för kontrolläsning och kommentarer.  

I en kvalitativ metod utgår man enligt Hedin (1996) från att verkligheten kan uppfattas olika från 
person till person. Han menar att det inte finns någon absolut och objektiv sanning. I detta fall kan 
personerna som intervjuas ha olika åsikter och erfarenheter av samma åtgärdsmetoder vilket skapar en 
bredare och noggrannare uppfattning av läget idag. Enligt Hedin (1996) är det därför en fördel att 
välja personer som är olika varandra med annorlunda kunskaper och erfarenheter. 

I samråd med handledaren valdes tre olika yrkesgrupper för att intervjuas: experter, fastighetsägare 
och leverantörer. Dessa yrkesgrupper anses ha kunskapen som behövs för att svara på rapportens 
forskningsfrågor. 

Tanken från början var att intervjua cirka 4-5 personer från varje grupp. Dock under tiden 
intervjuerna gjordes ändrades planerna och följande personer intervjuades istället: 

 
9 skadeutredare 

1 fastighetsägare 

5 leverantörer 

Anledningen till att fler skadeutredare intervjuades var för att man tydligare skulle kunna se ett 
mönster i deras svar. Till exempel att majoriteten av informanterna väljer att använda en viss 
mätmetod. 

Flera fastighetsägare kontaktades för att samla in information om bostäder som har haft 
flytspackelproblem och åtgärdats. Det vore intressant att få höra om fastighetsägarnas erfarenheter, 
om hur det har fungerat och om hyresgästerna är nöjda efter åtgärderna. Cirka tio olika fastighetsägare 
kontaktades men det var svårt att få tag på rätt personer och därför gjordes endast en sådan intervju. 
Eftersom det är svårt att dra några slutsatser från endast en intervju så togs den inte med i rapporten. 

Fem leverantörer intervjuades till en början för att få information om olika golvprodukter som 
finns på marknaden samt pris och tid för utförandet av arbetet. Dock märktes det när intervjuerna var 
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klara att svaret på hur mycket det kostar att köpa och montera olika produkter inte gick att jämföra. 
Priset varierar mycket beroende på vad som ingår i priset samt hur byggnaden som ska åtgärdas ser ut. 
Därför gjordes ett nytt försök att kontakta leverantörer. Den här gången skickades samma ritning och 
förutsättningar till flera kända leverantörerna för att få en offert på samma objekt. På så sätt blev det 
möjligt att jämföra priserna eftersom alla leverantörer hade samma förutsättningar att utgå ifrån.  

Intervjuerna spelades in samtidigt som svaren antecknades för hand på papper. Sedan 
sammanställdes  intervjun och skickades ut till respektive informatör som fick chansen att 
korrekturläsa, ändra och godkänna texten.  

3.2	  	   Fallstudie	  
Syftet med fallstudien är att skapa en uppfattning av hur mycket det skulle kosta att åtgärda ett 
bjälklag om problem med kaseinhaltigt flytspackel uppstår. Även tid för utförandet av arbetet jämförs 
mellan olika åtgärdsmetoder eftersom den variera från metod till metod. Sist jämförs de övriga 
kostnader som tillkommer när ett hus ska åtgärdas. Några exempel på sådana extra kostnader är 
rivnings- och demonteringskostnader. 	  

De två parametrarna som jämför (pris och tid) valdes i samråd med den externa handledaren och 
anses vara mycket viktiga om inte avgörande när ett val av åtgärdsmetod ska göras.  

Resultatet av fallstudien blir en jämförelse mellan 5 olika åtgärdsmetoder, Tabell 9. I följande 
tabell framgår det även vilka produkter som ingår i studien. 
 

Tabell 9. Golvprodukter som ingår i studien. 

Åtgärdsmetoder Produkter som ingår i studien 
 
1. 

 
Mekaniskt ventilerat golv 

 
Granab Ventilerat undergolv 
Optivent Golvsystem 
Platon Mekaniskt ventilerat Platongolv 
Jape Ventgolv 
Nivell System golvventilation 
 

2. Borttagning av flytspackel - 
 

3. Metall spärrlaminat DRY-TOP  
 
4. 

 
Epoxi 

 
DexorBond 
 

5. Silan Florosil TS 

 

3.2.1	  	   Studieobjektet	  
Fallstudien har gjorts på ett flerbostadshus som är placerad i centrala Stockholm. Huset tillhör en 
grupp av fyra byggnader som hör ihop (Hus 1, Hus 2, Hus 3, Hus 4), Figur 6. Med hjälp av 
information som införskaffats med intervjuerna har en tids- och kostnadsanalys gjorts på en vald 
lägenhet i Hus 4	  (figur).	  
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Figur 6. Situationsplan över studieobjektet. Med röd färgs markeras det hus som innehåller 
lägenheten som valts för fallstudien. 
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4	  	   RESULTAT	  OCH	  ANALYS	  

4.1	  	   Intervju	  med	  experter	  
En grupp på nio kunniga personer har intervjuats för att samla in information och erfarenheter om 
mätmetoder och åtgärdsmetoder vid flytspackelproblem, Tabell 10. Alla intervjuerna finns bifogade i 
rapporten, se bilaga A och B. Personerna som valdes har lång erfarenhet av fukt- och 
inomhusmiljöproblem.	  Vissa har arbetat som skadeutredare andra har doktorerat inom fukt eller utfört 
kemiska analyser i labb.  

Tabell 10. Personer som intervjuades. 

	  
4.1.1	  	   Mätmetoder	  för	  att	  upptäcka	  nedbrutet	  kasein	  
Det första skadeutredare noterar när de kommer till en skadad byggnad är olika tecken som tyder på 
att något är fel med golvkonstruktionen. Tack vare deras erfarenheter kan de snabbt dra vissa 
slutsatser på plats genom att notera omgivningen. I Tabell 11 beskrivs ett antal tecken som 
informanterna nämnde under intervjuerna. 	  
 
Tabell 11. Tecken som antyder att något är avvikande. 

Tecken på något avvikande Förklaring Antal informanter 
 
Lukt 

 
Rå och unken 

 
4 

Ekparkett Missfärgningar ofta runt kanterna nära 
väggarna 

3 

Lim  Fastnar helt på mattan 1 
Flytspackel  Lossnar enkelt från betongen 1 
Byggår Byggnader som byggdes mellan 1977-1983 3 
Hälsobesvär Enkät (Örebro-formulär) delas ut till de 

boende 
1 

	  

Skadeutredarnas nästa steg är att göra mätningar för att ta reda på om flytspacklet har brutits ned eller 
inte. Genom att mäta följande indikatorämnen kan vissa slutsatser dras:	  

• Ammoniak och aminer à om kaseinet har brutits ned 
• 2-etylhexanol och n-butanol à om lim och matta har brutits ned 

Informanter Arbetsgivare/Bolag Befattning 
 
Rolf Andersson 

 
Sweco AB 

 
Skadeutredare 

Tom Follin BMG Tom Follin AB VD  
Anders Anderberg Weber	  Saint-Gobain Byggprodukter AB Produktansvarig 
Jörgen Grantén FuktCom Konsult AB Byggdoktor, Fuktsakkunnig 
Jan Kristensson Chemik Lab AB VD 
Ingemar Samuelsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Teknisk utredare 

Lerry Storm Dry-it AB 
Diplomerad fuktsakkunning/ 
Byggdoktor 

Stefan Karlsson Ocab AB Skadeutredare 

Anders Kumlin Anders Kumlin AB Senior konsult 
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Mätningarna görs direkt på plats eller på labb dit materialprover skickas för analys. Tabell 12 visar 
vilka mätmetoder som används idag. 
 
Tabell 12. Mätmetoder för att upptäcka om problem med emissioner beror på kaseinspackel. 

Mätmetoder  Antal informanter 
 
Materialprov av flytspackel skickas till labb 

 
6 

Materialprov av betong skickas till labb 3 
Mätningar under mattan 8 
Mätningar i luften 3 
FLEC-mätning/mätningar på ytan 2 
	  

Enligt experterna är den vanligaste mätmetoden att mäta ammoniakhalten med ett reagensrör under 
mattan. En indikator som finns i röret ändrar färg från till exempel gul till blå och visar på en skala 
hur hög ammoniakhalten är i ppm. En av nio informanter använder gränsvärdet 6 ppm som det 
maximala värdet som ammoniakhalten inte får överstiga. Detta värde bestämdes som gränsvärde 
under utredningarna i Enskededalen ett av de största fall med flytspackelproblem i Stockholm.	  

Många informanter gör ammoniakmätning under mattan bara för att notera ifall det finns 
ammoniak eller inte. Metoden kan kompletteras genom att skicka ett materialprov från flytspacklet till 
ett labb. Från labbet får man en lista med aminosyror som finns i provet. Halterna aminosyror i provet 
jämförs med halterna som finns i rent kaseinspackel (ett referensprov) för att upptäcka avvikelser. 

För att ta reda på om betongen under flytspacklet är kontaminerad skickas prover på betongen till 
labb för analys. Provet som tas är cirka 0,5-1 dl stort. Genom att skicka prover till labb får man 
mycket säkrare resultat än om man gör mätningar med reagensrör under mattan. (Kristensson, 2014) 

Enligt Kristensson (2014) kan labben göra flera olika analyser på flytspackelprovet. De kan 
bestämma: 

• Ammoniakhalten. I detta fall måste proverna hanteras så att de inte ”tappar” ammoniak 
eftersom det är en gas, eventuellt löst i vatten. 

• Fuktkvoten, alltså den mängd vatten provet innehåller. 
• Flyktiga organiska ämnen (VOC). Bland annat n-butanol och 2-etylhexanol. 
• Andra organiska ämnen. Till exempel högkokande PAH från tjärprodukter (SVOC - 

Semivolaitile Organic Compounds) 
• Aminosyror. Till exempel från proteinet kasein. 

Det är även möjligt att bestämma oorganiska ämnen som till exempel metaller och salter. De olika 
analyserna kräver olika provbehandlingar och olika analysmetoder. 

En nedbruten matta och lim kan vara ett tecken på att även flytspacklet har brutits ned. Därför kan 
man använda 2-etylhexanol och n-butanol som indikatorer för att upptäcka flytspackelproblem. Dessa 
ämnen mäts i luften med till exempel Tenax-rör eller på ytan med FLEC-mätningar. Ofta är halterna 
av VOC-ämnen låga i luften vilket gör det svårt att bedöma om det sker en nedbrytning under mattan 
eller inte. Dock används metoden för att få en bättre uppfattning av situationen.	    
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4.1.2	  	   Åtgärdsmetoder	  för	  nedbrutet	  kaseinspackel	  
 
Tabell 13. Åtgärdsmetoder för att lösa problem med emissioner från kaseinhaltigt flytspackel. 

Åtgärdsmetoder 
Nämns/ 

Rekommenderas 
Antal informanter 

Osäker metod Rekommenderas 
inte 

 
Mekaniskt ventilerat golv 

 
9 

 
 

 
 

Borttagning av flytspackel 6 1 1 
Spärrskikt 3 2  

- Silanbaserade produkter 1 2  
- Epoxi 2  2 
- Metall spärrlaminat 2   

Luftning 1 1 1 
	  
Mekaniskt ventilerat golv 
Alla experter rekommenderar användningen av mekaniskt ventilerade golv. Enligt dem ger metoden 
säkra resultat och löser problem med emissioner om det utförs på rätt sätt det vill säga om luftflödena 
dimensioneras rätt. Den rekommenderas även vid allvarliga skador till exempel oljeläckage i 
industribyggnader och tillskjutande fukt i platta på mark.  

Det finns två typer av ventilerade golvsystem: uppreglade golv och luftspaltbildande mattor (eller 
distansmattor). Uppreglade golv byggs på trä- eller stålreglar som höjdjusteras med tjocka 
plastskruvar. En luftspaltbildande eller distansmatta är en tät matta med samverkande knoppar som 
gör att det skapas en luftspalt på några millimeter över betongen. Luftspalten kan ventileras tack vare 
frånluftsfläktar som placeras i lägenheten. Ibland räcker det med en fläkt för att ventilera en hel 
lägenhet och ibland behövs det flera fläktar (cirka en i varje rum).  

Hur fläktarna placeras beror på lägenhetens planlösning och om innerväggarna är flyttbara. Väljer 
man att använda endast en fläkt måste luften i golvet kunna röra sig från rum till rum. Detta kan enligt 
leverantörerna som intervjuades ske på olika sätt: 

1. Genom att lyfta innerväggarna och placera samma ventilerade golv under hela 
konstruktionen. Detta är möjligt om det handlar om träregelväggar men inte för 
betongväggar. 

2. Genom att låta luften röra sig under trösklarna från rum till rum. Funkar både för 
träregelväggar och för betongväggar. 

3. Genom att borra hål längst ner i betongväggen med avstånd 400 mm mellan varje hål. 

Tre leverantörer gav även exempel på hur projekteringen av ett ventilerat golv i en lägenhet skulle se 
ut. Det första och det andra exemplet visar projekteringen av lägenheten som använts för fallstudien 
och det sista exemplet visar projekteringen av en okänd lägenhet. 

 
Exempel a) Mekaniskt ventilerat golv av Jape Produkter AB.  
I detta fall lyfts alla väggar förutom de bärande (Figur 7). Därför fungerar den om innerväggarna är 
uppbyggda av till exempel trä- eller stålreglar.  
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Figur 7. Bärande väggar i lägenheten. 

 
Fläkten placeras nära entrédörren och långt ifrån sovrum då det finns risk för störande ljud. 
Frånluftsröret är draget genom befintligt schakt för installationer. Ifall det inte finns plats i det 
befintliga schaktet för ett till rör är det lämpligt att göra ett nytt schakt bredvid det befintliga. 
Frånluften förs ut ur byggnaden genom det nya schaktet och sedan genom taket.	  

	  

 
Figur 8. Exempel på projektering av Jape Ventgolv i en lägenhet. 
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Luften sugs ner i spalten via två tilluftsdon på den ena kortsidan av lägenheten. Den strömmar s edan 
linjärt genom golvet mot den andra sidan av lägenheten. Där sugs den upp av fläkten och förs sedan 
genom en spirokanal till installationsschaktet i klädkammaren och därifrån ut ur byggnaden. 
Tätbandets funktion är att förhindra oönskat luftläckage runt lägenhetens övriga väggar.  

Exempel c) Mekaniskt ventilerat golv av Isola AB.  
Leverantören av Platongolv gav ett grovt exempel på hur fläkten kan placeras i varje lägenhet, Figur 
9. Luftintaget sker via ett antal anpassade öppningar vid väggarna vanligtvis ventilerade golvsocklar 
(Isola, 2013). Sedan förs den vidare under trösklarna till rummet där fläkten är placerad.  

 
Figur 9. Exempel på projektering av Platon ventilerat golv på bottenvåningen av ett flerbostadshus. 

 
Exempel c) Mekaniskt ventilerat golv av Bygg- och Miljötekning Granab AB. 
Detta är ett exempel på hur det ventilerade golvet kan läggas i en lägenhet med betongväggar (Figur 
10). Kunden får bestämma var fläkten ska placeras så länge frånluften inte blockeras. 
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Figur 10. Exempel på projektering av Granab ventilerat undergolv i en lägenhet. Golvet ventileras i 

alla rum förutom badrum, bastu och tvättrum. 

 
Frånluftsfläkten på den ena kortsidan suger luften via en perforerad luftkanal (röd streckad linje). 
Tilluften till kanalerna sker via två luftsdon i sovrummet och hallen. Luften tar sig från rum till rum 
via 40 mm hål i nederkanten av väggen. 

Borttagning av flytspackel och betong 
Denna metod har funnits och rekommenderats länge. Den innebär att flytspacklet fräses eller bilas 
bort och att nytt flytspackel ersätter det gamla. I vissa fall är betongen under spacklet kontaminerad 
vilket gör att emissionerna finns kvar och kommer att fortsätta skapa problem med inomhusluften. Det 
är möjligt att bila bort en del av betongen men man skall tänka på att det kan påverka hållfastheten.  

Fräsning av betongen innebär ett tungt arbete som skapar mycket damm och stör närliggande 
verksamheter på grund av buller. Damm kan hamna i ventilationssystem eller i undertak och skapa 
problem. 

Enligt informanterna är denna en mycket arbetsam metod som inte alltid löser problem med 
emissioner. En informant menar att det inte är någon mening alls att använda den eftersom i de allra 
flesta fall har betongen kontaminerats. Enligt inomhusmiljökonsulten Tynkkynen (2014) bör annan 
metod användas för att åtgärda kaseinspackel då det blir mycket dyrare att ta bort spacklet samtidigt 
som det inte alltid löser problem med kontaminerad betong.  
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Spärrskikt: Silanbaserade produkter 
Några informanter nämner att det finns silanbaserade produkter som kan användas som 
emissionsspärr. Enligt experterna råder viss osäkerhet när det gäller dess funktion. Tre av nio 
informanter säger att materialet inte har testats tillräckligt mycket.  

 
Spärrskikt: Epoxi	  
Epoxi är en sorts härdplast som används som emissionsspärr. Produkten är helt tät ifall den appliceras 
på rätt sätt och förhindrar emissioner att ta sig igenom. Dock skapar den en dålig arbetsmiljö eftersom 
den är allergiframkallande under tiden den härdas. Efter att den har härdas finns det liten risk att den 
skapar hälsoproblem.	  

Vissa experter menar att epoxi inte får användas som fukt, alkali-, och emissionsspärr i 
cementbaserade produkter och hänvisar till arbetsmiljöverkets föreskrifter om härdplaster. Enligt 
arbetsmiljöverket (2005a) får inte epoxi användas som emissionsspärr på tillfälliga arbetsplatser om 
den kan ersättas av likvärdiga produkter. Undantag kan alltså göras av tekniska skäl. Enligt en 
informant får epoxi användas i andra applikationer, men det är förbjudet att använda som fukt, alkali 
och emissionsspärr i cementinnehållande golvkonstruktioner. Tre informanter nämner att den skapar 
dålig arbetsmiljö och två av dem skulle inte rekommendera den.  

Enligt en leverantör av epoxiprodukter får man använda epoxi om ingen annan produkt kan ersätta 
den. Vid till exempel vissa industrilokaler där man inte kan använda mekaniskt golv på grund av att 
golven inte tål tyngden av stora maskiner. Men man måste kunna motivera varför epoxin inte kan 
ersättas med andra emissionsspärrar och visa skriftligt att man har jämfört för- och nackdelar med 
andra åtgärdsmetoder. 

  
Spärrskikt: Metall spärrlaminat 
Produkten som ingår i studien (DRY-TOP metall spärrlaminat) består av en metallfolie med två 
plastskikt på vardera sidan. Den är tät mot emissioner dock är det viktigt att den appliceras noggrant 
på betongunderlaget för att fungera. Produkten rekommenderas främst för skador i mellanbjälklag 
men kan även användas på platta på mark så länge den relativa fuktigheten inte överskrider 96 % vid 
läggningstillfället. 

Det finns två sätt att applicera produkten. Det första är att lägga det löst på golvet och sedan tejpa 
fast kanterna och den andra är att limma fast den. Den första metoden rekommenderas om 
golvbeläggningen ovanpå ska lösläggas, till exempel om cellplastisolering eller ekparkett läggs på. 
Den andra metoden kan användas om en plastmatta ska limma på och om bjälklaget är torrt. 

 
Luftning	  
En informant har rekommenderat luftning. Denna metod går ut på att man tar bort mattan eller 
ekparketten och lämna golvet så att det vädras. Hela byggnaden evakueras för att det ska gå snabbare. 
Temperaturen i byggnaden höjs till 27 – 30 ˚C och ventilationen ökar. Emissionerna avdunstar så 
småningom tills bjälklaget är helt fritt från emissioner.	  

Det är svårt att veta hur lång tid det krävs för att alla emissioner ska försvinna. Ibland kan det vara 
omöjligt ifall emissionerna har trängt ned i betongen. 

Informanten som rekommenderar metoden menar att den ska användas vid lindriga skador som 
upptäcks tidigt. 
	   	  



	  
	  

27	  

4.1.3	  	   Fördelar	  och	  nackdelar	  med	  olika	  åtgärdsmetoder	  
	   	  

Tabell 14. Fördelar och nackdelar med olika åtgärdsmetoder. 

Åtgärdsmetod Fördelar Antal 
informanter Nackdelar Antal 

informanter 
 
Borttagning av 
flytspackel (och 
en del av 
betongen under) 

 
Källan av 
emissionerna  
tas bort  

 
4 

 
Löser inte problem med 
kontaminerad betong  

 
3  

Säkra resultat  1 Bullrig metod 2 

   Dyrt  2  
  Arbetsam/tungt arbete 1 
  Smutsig/dammig metod 1 
  Konstruktionen klara inte alltid 

av det 
1 

 
Mekaniskt 
ventilerat golv 

 
Ger goda 
resultat/fungerar bra 

 
6  

Kräver kontroll och underhåll  

 
4 

Folk litar på 
metoden  

3 Dyrt 3 

Emissionerna avtar 
med åren  

2 
Bygger på höjden  

 
3 

Kontrollerbart  1 Man måste flytta på fast 
inredning (kök, badrum och 
dörrar) 

1 

Varmare golv att gå 
på  

1 Ökar energianvändningen 1 

Man behöver inte ta 
bort flytspacklet 
under  

1 Kräver noggrann 
dimensionering för att fungera 

1 

Välbeprövad 1 Man måste tänka på placeringen 
av frånluftsfläkten (inte nära 
fönster) 

1 

 
Spärrskikt 

 
Bygger inte på 
höjden  

 
3 
 

 
Tillåter ingen avfuktning av 
betongen  

 
2 

Billigt 2 Dålig arbetsmiljö (epoxi) 1 

Fungerar bra mot 
emissioner (epoxi) 

1 Kräver noggrant utförande för 
att bli tät (metall spärrlaminat) 

1 

Helt tätt (metall 
spärrlaminat) 

1 Rekommendera inte för platta 
på mark (metall spärrlaminat) 

1 

Smidigt  1 Osäker metod 1 
Enkelt  1 Källan av emissionerna finns 

kvar 
1 

 
Luftning 

 
Enkelt 

 
1 

 
Man vet inte hur lång tid man 
måste vädra  

 
1 

Billigt 1 Hela byggnaden ska helst 
evakueras 

1 

  Det är dåligt ur energisynpunkt 1 
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4.1.4	  	   Åtgärdsmetod	  som	  rekommenderas	  för	  platta	  på	  mark	  
 
Tabell 15. Åtgärdsmetoder som rekommenderas för platta på mark samt kommentarer. 

Metod 
Antal 
informanter 

Kommentarer 

 
Borttagning av flytspackel 

 
3 

 
Kan fungera om det finns kapillärbrytande 
skikt under. 
 
Ibland är det bra att kombinera 
borttagning med mekaniskt ventilerat 
golv. 

 
Mekaniskt ventilerat golv 

 
9 

 
Om RF överstiger 85 %. 
 
Rekommenderas vid tillskjutande fukt. 

 
Spärrskikt 

 
2 

 
Om det finns kapillärbrytande skikt under. 
 
Det beror på hur stor skadan är. 

- Silanbaserad produkt   
- Epoxi   
- Metall spärrlaminat 1 Om det inte limmas fast med vanligt lim. 

 
Vädring 

 
1 

 
Om det är en lindrig skada som upptäcks 
tidigt. 

	  

Det är vanligast att problem med emissioner från kaseinhaltigt flytspackel uppstår i platta på mark på 
grund av den höga fuktigheten som råder där. Om inget kapillärbrytande skikt eller värmeisolerande 
skikt finns under plattan kan man räkna med att den relativa fuktigheten i plattan är 100 %. Alla 
informanter rekommenderar användningen av ett mekaniskt ventilerat golv på platta på mark eftersom 
det även torkar ut betongen. 

Användningen av spärrskikt rekommenderas om det finns isolering under plattan och om den 
relativa fuktigheten är låg. Enligt en leverantör kan metall spärrlaminat användas då relativa 
fuktigheten understiger 96 %. Om huset inte är så brett, det vill säga om kortsidan är mindre än 10-12 
meter och om temperaturgradienten fungerar så att det inte tillkommer tillskjutande fukt går det bra att 
använda metall spärrlaminat. 

Vid mycket lindriga skador som upptäcks tidigt kan vädring vara ett sätt att åtgärda problemet.  
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4.1.5	  	   Bör	  torrt	  kaseinhaltigt	  flytspackel	  åtgärdas?	  
	  
Tabell 16. Kommentarer på hur man hanterar torrt kaseinhaltigt flytspackel. 

Svar Antal informanter Kommentarer 
 
Ja 

 
2 

 
Bör åtgärdas för att inte skapa problem i framtiden. 
 
Försiktighetsprincipen gäller. 
 
Inget akut problem, men det finns risk att problem 
uppstår. 

 
Nej 

 
5 

 
Det räcker med att uppmärksamma fastighetsägare att 
det finns kaseinspackel. 
 
Även om en liten mängd vatten skulle tillföras så är det 
inget problem. 
 
Man bör vara försiktig om man ska lägga nytt golv dock 
behöver man inte ta bort det torra spacklet. 
 
Om en vattenskada sker så kan man åtgärda golvet i 
samband med skadan. 

 
Beror på det 
enskilda fallet 

 
2 

 
Om det gäller platta på mark bör den åtgärdas och om 
det är ett torrt mellanbjälklag finns det ingen risk. 
 
Om man till exempel ska byta från nålfiltsmatta till 
plastmatta på platta på mark så bör man åtgärda golvet 
innan. Däremot om man ska lägga plastmatta på ett torrt 
mellanbjälklag behöver man inte gör något med 
spacklet. 

	  
Fem av nio informanter tycker inte att torrt kaseinhaltigt flytspackel måste åtgärdas. Dock bör man 
vara uppmärksam på att det finns i bjälklaget och extra försiktig vid utförandet av en ny golvläggning.  

Ibland kan det vara lämpligt att åtgärda golven i samband med en renovering. Speciellt om man 
ska byta från en otät golvbeläggning till en tätare som till exempel från nålfiltsmatta till plastmatta. 
Det kan bli billigare att åtgärda golven direkt under tiden man renoverar än att gör det efter att en 
skada har skett.  

I vanliga fall behöver man inte göra något åt det torra kaseinspacklet. Om ingen skada har skett är 
risken liten att det sker om inget vatten tillsats. Vatten kan tillsättas vid fukt- eller vattenskada. I 
sådana fall kan man vidta åtgärder i samband med reparation av skadan.  
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4.1.6	  	   Uppföljningar	  av	  åtgärder	  
	  
Tabell 17. Åtgärdsmetoder som rekommenderas för platta på mark samt kommentarer. 

Metod Antal informanter 
 
Mätningar i luften 

 
3 

Mätningar under mattan 2 
Enkäter/ intervjuer 4 
Oftast görs inga uppföljningar om ingen klagar 6 
Funktionskontroll av det mekaniska ventilerade golvet 4 
FLEC-mätning på emissionsspärr 2 
Materialprover skickas för analys 1 

	  
Det är vanligt att det inte görs några uppföljningar av åtgärdsmetoderna. Det finns olika anledningar 
enligt experterna. 

1. De boende i byggnaden är nöjda med resultaten och då har målet med åtgärderna uppnåtts. 
2. Det är svårt att göra mätningar. Har man ett ventilerat golv och mäter under mattan kan man 

få utslag av emissioner som kommer från de nya materialen i golvet till exempel spånskivor. 
Har man däremot lagt en emissionsspärr har man inga värden att jämföra med eftersom man 
från början inte hade spärren. Generellt så finns det inga gränsvärden som kan garantera att 
resultatet är bra. 

3. Att göra uppföljningar innebär en extra kostnad för fastighetsägaren och kan göra att folk blir 
oroliga när nya mätningar görs. 

Ibland kan leverantörer vara intresserade av att kontrollera om deras produkter fungerar och vill 
därför göra mätningar efteråt. Dessa mätningar bruka göras med jämna mellanrum i fasta punkter. 
Mätningar görs även av forskare som vill undersöka olika åtgärdsmetoder och deras resultat. 

4.2	  	   Fallstudie	  
Byggnaden som valdes till fallstudien är ett flerbostadshus i Stockholm, Figur 11. Huset tillhör en 
grupp av fyra byggnader som hör ihop (Hus 1, Hus 2, Hus 3 och Hus 4). Husen byggdes år 1981 och 
inrymmer hyreslägenheter, förskolor, ett föräldrakooperativ, en kontorslokal, garage, tvättstugor och 
förrådsutrymmen.  

 
Figur 11.  Studieobjekt flerbostadshus.	  
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Nedbrytningen av flytspacklet har orsakat missfärgningar i ekparketten, dålig lukt samt ohälsa hos de 
boende i några lägenheter. Mätningar har gjorts på två betongprover som togs från bjälklaget och 
skickades till labb. Det första provet togs på 0-10 mm djup och det andra på 10-20 mm. Resultaten 
efter analysen visade att båda proven avgav kraftig ammoniak. Halterna i det andra provet var 161 
µg/m3. Tabell 18 visar mätresultaten efter en skadeutredning i byggnaden.  

Tabell 18. Resultat efter mätning av ammoniakhalten i betongen. 

Mätdjup Resultat 
 
0-10 mm 

 
Provet avger kraftig ammoniak. 

10-20 mm 161 µg/m3 

	  

De höga ammoniakhalterna i provet visar att betongen är kontaminerad. 

4.2.1	  	   Konstruktion 
Med Hus 4 som utgångspunkt skapades ett enkelt fiktivt hus (figur 12) som används till grund för 
tids- och kostnadsanalysen. Till skillnad från det verkliga huset har det fiktiva samma planlösning på 
alla våningar och samma typ av ytterväggar och bjälklag i hela byggnaden. Den förenklade modellen 
underlättar för leverantörer och entreprenörer att lämna en offert på hur mycket det kostar att åtgärda 
golvet i en av lägenheterna. Husets planlösning (Figur 13) och konstruktion är representativ för hus 
som byggdes på 70-80 talet. 

 

Figur 12. Typhus som används för tids- och kostnadsanalysen. 
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Figur 13. Ett våningsplan med markerad lägenhet som valdes för analysen. 

 
Konstruktionen av typhuset stämmer överens med det verkliga huset. Ytterväggarna består 
huvudsakligen av betong och lättbetong samt mineralullsisolering på insidan. Fasaderna är putsade. 
Grunden består av grundmur i betong med invändig cellplastisolering och av betongplatta på mark 
med ett dränerande skikt under (Figur 14). Det är okänt hur tjockt lagret av flytspacklet på betongen 
är och därför gjordes antagandet att det är 15 mm. Golvbeläggningen är plastmatta i badrummen och 
ekparkett i övriga huset. Plattan vilar på plintar och pålar med undergrund av sprängsten. Ett 200 mm 
tjockt dränerande skikt och ett 100 mm tegelrör sköter dräneringen. 

Figur 14. Detalj yttervägg och grund. 
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Innerväggarna är gjorda av lättbetong, Figur 15. Alla lägenhetsskiljande väggar samt en del andra 
väggar är bärande. Därför bör man inte flytta på för att till exempel installera ett och samma 
ventilerade golv under flera rum. Generellt är det kostsamt att riva en betongvägg och därför är det en 
förutsättning att innerväggarna ska stå kvar på samma plats efter åtgärderna. Balkonger och loftgångar 
består också av betong ingjutet i bjälklaget. 

Figur 15. Detalj balkong, mellanbjälklag och innervägg. 

	  
4.2.2	  	   Intervju	  med	  leverantörer	  och	  offertförfrågan	  
Åtta olika leverantörer fick samma planlösning och förutsättningar för att ge en offert på hur mycket 
det skulle kosta att åtgärda det kontaminerade golvet med: 

• Mekaniskt ventilerat golv  
• Metall spärrlaminat 
• Epoxi 
• Silan 

Fem av leverantörerna fick svara på ytterligare ett antal frågor förutom kostnaderna, se bilaga B. 
Dessa korta intervjuer gjordes för att få mer detaljerad information för respektive produkt, hur den 
fungerar och när den lämpligen kan användas. 

Lägenheten som valdes för studien är en trea som är 74 m2 stor och ligger på entréplanet, Figur 16. 
Eftersom de flesta skador som orsakas av kaseinhaltigt flytspackel sker på platta på mark valdes en 
lägenhet på entréplan. 

Leverantörerna fick följande förutsättningar att utgå ifrån för att lämna en offert: 

1. All förarbete med golvet är gjort så att golvet är rent och avjämnat (om det behövs). 
2. Flytspacklet är 15 mm tjockt och sitter löst på golvet. 
3. Lägenheten finns på bottenbjälklaget och den relativa fuktigheten i bjälklaget är 100 %. 
4. Innerväggar är gjorda av betong och ska därför inte rivas eller flyttas. 
5. Isoleringen (cellplast) ska tas bort. Den nya beläggningen är ekparkett (15mm). 
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Figur 16. Planlösning av studieobjektet.	  
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4.2.3	  	   Jämförelse	  av	  pris	  och	  tid	  för	  utförande	  av	  olika	  åtgärdsmetoder	  
Kostnaden för åtgärdsarbetet samt material varierar från 200 kr/m2 till 1266 kr/m2 enligt Tabell 19.  I 
Tabell 20 anges tiden som en erfaren person behöver för att  applicera eller montera respektive 
produkt. En forutsättning för alla leverantörer är att all material finns på plats och underlaget är 
rengjort och jämnt i de fall det behövs.   

 
Tabell 19. Kostnad (material och arbete) för applicering/montering av olika golvprodukter i  
lägenheten. 

 

Tabell 20.  Tid för applicering/montering av olika golvprodukter i lägenheten. 

 
 

  

Produkt Pris [kr/m2] 
Pris för hela lägenheten 

(74m2) [kr] 
 
Granab Ventilerat undergolv, uppreglat 

 
1266 

 
93684 

Nivell System golvventilation, uppreglat 1000 74000 
Optivent Golvsystem, distansmatta 600 44400 
Mekaniskt ventilerat Platongolv, distansmatta 435 32190 
Jape Ventgolv, distansmatta 416 30784 
DexorBond, Emissionsspärr med epoxi 185 13690 
DRY-TOP, Metall spärrlaminat 193 14282 
Florosil TS, Emissionsspärr baserad på silan 200 14800 

Produkt 
Tid [timmar/m2 

och person] 
Tid för hela lägenheten 

[timmar]  

 
Granab Ventilerat undergolv, uppreglat 

 
0,64 

 
47 

Nivell System golvventilation, uppreglat 0,61  45  
Optivent Golvsystem, distansmatta 0,54 40 
Mekaniskt ventilerat Platongolv, distansmatta 0,22  16  
Jape Ventgolv, distansmatta 0,41 30 
DexorBond, emissionsspärr  0,03 2 
DRY-TOP, metall spärrlaminat 0,11 8 

Florosil TS, emissionsspärr  0,03 2 



	  

36 

I priserna från respektive leverantör ingår följande produkter och arbete, Tabell 21. 

Tabell 21. Det som ingår i priserna som leverantörerna gav. 

Produkt Ingår i offerten  
 
Granab Ventilerat undergolv, 
uppreglat 

 
Material 
 
 
 
 
 
Arbete 
 

 
Granab golv  
Ventilationssystem 
Golv spån 22 mm 
Fästmaterial, Sättlim, Trälim M, 
Cellplast/isolering  
 
Montage av Granab golv 
Installation av ventilationssystem 
Golvspån läggning  
Tätning mellan golvspån och vägg    

 
Nivell System golvventilation, 
uppreglat 

 
Material 
 
 
 
 
 
Arbete 
 

 
Träreglar 
Plastskruvar 
Isolering 
Spånskiva 
Golvventilationssystem med fläkt 
 
Montage av Nivell golv 
Installation av ventilationssystem 
Golvspån läggning 
 

 
Optivent Golvsystem, distansmatta 

 
Material 
 
Arbete 
 

 
Färdigt Optivent golvsystem 
 
(Spånskivor ingår inte) 
Montage av golvsystem och fläkt 
 

 
Mekaniskt ventilerat Platongolv, 
distansmatta 

 
Material 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbete 

 
Platonmatta 
Ventitex 
Skarvband 
Fogband 
Förseglingsband 
Uppvik 
Mek. ventilerad golvsockel med 
dammfilter vit 
Platon G-Primer 
Platon Fläkt 
Platon Rökgasflaska 
Platon ventilationsstos 
 
Montage av matta och fläkt 
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Jape Ventgolv, distansmatta 

 
Material 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbete 
 

 
Jape Distansmatta 
Jape Tätband 
Jape Skarvband 
Jape Tätmassa 
Jape Primer 
Jape Golvkanal hög 
Ändlock golvkanal, höger  
Ändlock golvkanal, höger 
Jape Tätband 
Tilluftsstos 
Spirorör 
Invändig skarv 
Spjäll 
Rökflaska 
 
Projektering 
Montage av golvsystem 
Installation av ventilationssystem 

 
DexorBond, emissionsspärr  

 
Material  
 
Arbete 

 
DexorBond (två komponenter i flytande 
form) 
 
Applicering av två skikt DexorBond 
totalt 0,4 mm 

 
DRY-TOP, metall spärrlaminat 

 
Material  
 
 
 
 
 
 
 
Arbete 

 
Metall Spärrlaminat 
Primer 
Lim 
Spackel 
Svarv Acryl 
Skarv Butyl 
Skarv Alu 
 
Läggning av spärrskiktet 

 
Florosil TS, emissionsspärr 

 
Material  
 
Arbete 

 
Florosil TS (två komponenter) 
 
Applicering I två skikt 

4.2.4	  	   Övriga	  kostnader	  	  
Förutom kostnader för material och arbete tillkommer det extra kostnader som varierar mycket 
beroende på vilken åtgärdsmetod man väljer. I vissa fall kan det tillkomma kostnader för till exempel 
slipning av flytspacklet, ny avjämningsmassa eller håltagning genom innerväggarna. 

En uppskattning har gjorts på det totala priset för att åtgärda golvet i en lägenhet på sex olika sätt. 
Priserna inkluderar arbetsmoment och nya material (från rivning av befintlig golvbeläggning till 
läggning av ny ekparkett) och är tagna från böckerna ”Sektionsfakta-NYB 14-15” och ”Sekionsfakta-
ROT 13-14”. Transportkostnader samt deponeringsavgifter inkluderas inte i studien. 



	  

38 

I alla sex fall kommer köksbänken och garderoberna att demonteras och återmonteras för att 
golvprodukterna ska kunna läggas under den fasta inredningen. Golvet kommer att lämnas oisolerat 
eftersom det finns risk för kondens i konstruktionen ifall ny isolering läggs på plattan. Endast då 
golvet ventileras mekaniskt kan värmeisolering med fördel användas. Golvet blir varmare och 
behagligare att gå på och samtidigt torkar fukten i plattan ut.   

Efter att befintlig golvbeläggning rivs och gammal flytspackel avlägsnas kommer golvnivå att 
sjunka med 25 mm. Då spärrskikt används kan avjämningsmassa användas för att öka bygghöjden. 
Höjden av ett uppreglat golv med isolering kan variera från cirka 50 till 200 mm. När golvet höjs kan 
det bli problem med innerdörrarna som måste höjas. Enligt Granab AB (2014) och Nivell AB (2014) 
finns det flera lösningar om detta uppstår. I vissa fall kan man flytta upp dörrkarmen en bit eftersom 
det brukar finnas en luftspalt över karmen. Alternativt kan en del av väggen rivas för att höja 
dörröppningen. Ett tredje alternativ är att kapa dörrbladet några millimeter. I denna studie har 
antagandet gjorts att innerdörrarna kan flyttas upp 2-3 cm utan att väggen behöver rivas.  

Ett känt företag som bland annat slipar betonggolv kontaktades för förslag på hur flytspacklet bör 
hanteras. Enligt dem avlägsnas flytspacklet genom bortbilning om det sitter hårt på betongen och 
genom fräsning om det är mjukare. Att fräsa bort hårt flytspackel går inte för att fräsmaskinen 
”studsar” på det hårda underlaget. Det är även möjligt att slipa ned 15 mm flytspackel men det 
rekommenderas inte eftersom det blir för mycket jobb. Beroende alltså på hur flytspacklet sitter kan 
man antingen bila eller fräsa bort det. Sedan kan man antingen slipa eller lägga ny avjämningsmassa 
på betongen för att få en jämn yta.  

Att åtgärda golvet i badrummet innebär ett jättestort arbete. Först ska all fast inredning 
demonteras, sedan ska plastmatta och flytspackel avlägsnas och sist ska ett nytt tätskikt läggas som 
överlappar tätskiktet i väggen. På grund av all detta arbete brukar man ofta lämna badrummet 
oförändrat. Men även på grund av att man vistas bara tillfälligt där och rummet ventileras oftast 
ordentligt (frånluft). Ibland kan det dock vara lämpligt att åtgärda badrummet ifall en totalrenovering 
görs i lägenheten eller i samband med stambyte där rör och ledningar byts ut. Här har antagandet 
gjorts att badrummets skikt är hyfsat bra och därför lämnas det som det är. 

 
Mekaniskt ventilerat golv, uppreglat  

	  

Figur 17. Principskiss: uppreglat mekaniskt ventilerat golv. 
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Tabell 22. Extra kostnader vid montering av ett uppreglat ventilerat golv samt material- och 
arbetskostnader enligt Tabell 19. 

	  

Innerväggarna är gjorda av betong och det är därför omöjligt att lyfta dem för att bygga ett ventilerade 
golvet under. Luften i golvet kommer istället att föras genom små hål i väggarna.  

Först demonteras all fast inredning som köksskåp, garderober, med mera. Sedan rivs det befintliga 
golvet med isoleringen och yta rengörs ordentligt från organiskt material med en dammsugare. 
Eftersom golvet ventileras kan flytspackel ligga kvar så länge det sitter hårt fast på betongen.  

När monteringen av det ventilerade golvet är färdig efter ca 16 dagar (3 veckor) kan ny 
golvläggning göras direkt. Produkten har inget behov av att torka ut. 

Golvets livslängd är ca 50-100 år och fläktens livslängd 10-15 år. Golvventilationen bör 
funtkionskontrolleras varannat år av en godkänd sakkunning. Rengöring av tilluftsdonets filter samt 
tillsyn av fläkten är fastighetsägarens ansvar och görs ett par gånger per år av till exempel 
fastighetsskötaren. Fläkten har en effekt på cirka 100W vilket resulterar till en årlig kostnad på 
ungefär 800-900 kr. 

 Priset för det mekaniska golvet är ett medelvärde av priset på Granabs och Nivells ventilerade 
golv. 

 
Mekaniskt ventilerat golv, distansmatt 

 
Figur 18. Principskiss: mekaniskt ventilerat golv, distansmatta. 

  Pris för hela lägenheten [kr] Tid [timmar] 

 
Högskåp dem+återmonteras (5 st) 6695 10 
Bänkskåp dem+återmonteras (7 st) 7485 8 
Väggskåp dem+återmonteras (6 st) 6415 8 
Parkett rivs   9546 15 
Cellplast rivs 1923 3 
Håltagning i lättbetong 6837 2 
Rengöring betongyta från limrester  8584 19 
Mekaniskt ventilerat golv, uppreglat 83842 46 
Eklamellparkett-limfritt 37174 15 
Totalt 168501 126 
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Tabell 23. Extra kostnader vid montering av distansmatta samt material- och arbetskostnader enligt 
Tabell 19. 
 

	  
Underlaget bör vara ordentligt rengjort och jämnt. Flytspacklet slipas ned 2-3 mm och ingen ny 
avjämningsmassa behövs. Luftrörelserna sker i detta fall under trösklarna istället för genom väggarna. 
Ett luftintag placeras i varje rum och därifrån sugs luften vidare mot en fläkt som placeras i förrådet.    

Produkten har liknande underhållskrav som ett uppreglat ventilerat golv, det vill säga rengöring av 
filter en gång per år och byte var 3:e - 4:e året. Distansmattan har en livslängd på minst 50 år medan 
motorn som driver fläkten fungerar i ca 10-15 år. En ny motor till fläkten kostar cirka 1000 kr. 

Arbetet med bytet av golvet i lägenheten tar totalt cirka 13 dagar. Ny golvläggning kan göras när 
avjämningsmassan på mattan har torkat. 
	  

Borttagning av flytspackel och betong 

Figur 19. Principskiss: Bortbilning av flytspackel och betong och avjämningsmassa på betongen 

 

 

  

  Pris hela lägenheten [kr] Tid [timmar] 
 
Högskåp dem+återmonteras (5 st) 

 
6695 

 
10 

Bänkskåp dem+återmonteras (7 st) 7485 8 
Parkett rivs  9546 15 
Cellplast rivs 1923 3 
Slipning flytspackel (2-3 mm) 6800 20 
Mekaniskt ventilerat golv, distansmatta 35816 29 
Eklamellparkett-limfritt 37174 15 
Totalt 105439 100 
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Tabell 24. Extra kostnader vid bortbilning av flytspackel och kontaminerad betong samt material- och 
arbetskostnader enligt Tabell 19. 

  Pris för hela lägenheten [kr] Tid [timmar] 
 
Högskåp dem+återmonteras 

 
6695 

 
10 

Bänkskåp dem+återmonteras 7485 8 
Parkett rivs  9546 15 
Cellplast rivs 1923 3 
Bortbilning (stålslipad betong rivs) 40-60mm 55000 56 
Ny betong (30-50 mm) 22711 17 
Ny avjämningsmassa (10mm) 13543 7 
Uttorkningstid  888 
Eklamellparkett-limfritt 37174 15 
Totalt 154077 1019 

 
Ungefär 20 mm betong bilas bort och ersätts med ny betong och avjämningsmassa. För att få önskad 
bygghöjd läggs cirka 50 mm ny betong och 10 mm avjämningsmassa. Nytt golv kan läggas efter cirka 
53 dagar vilket är en lång tid i jämförelse med de andra metoderna. Detta beror på att betongen och 
avjämningsmassa behöver flera veckor för att torka ut. 
	  
Metall spärrlaminat	  

 
Figur 20. Principskiss: Metall spärrlaminat med ekparkett på. 

 
Tabell 25. Extra kostnader vid applicering av metall spärrlaminat samt material- och arbetskostnader 
enligt Tabell 19. 

  Pris för hela lägenheten [kr] Tid [timmar] 
 
Högskåp dem+återmonteras 

 
6695 

 
10 

Bänkskåp dem+återmonteras 7485 8 
Parkett rivs  9546 15 
Cellplast rivs 1923 3 
Slipning av flytspackel (2-3 mm) 6800 20 
Applicering spärrlaminat 14282 8 
Eklamellparkett-limfritt 37174 15 
Totalt 83905 79 
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Metall spärrlaminatet appliceras i hela lägenheten. Enligt leverantören av produkten behöver inte 
badrummet åtgärdas ifall ventilationen i rummet fungerar bra. I vanliga fall behöver man inte ta bort 
all flytspackel (15 mm) men eftersom detta gäller för platta på mark, rekommenderas att all 
flytspackel avlägsnas.  Kostnaderna blir mycket högre än om endast ett tunt skikt flytspackel slipades 
ned. 

Själva produkten är billig och det går enkelt och snabbt att applicera den på golvet. Efter cirka 10 
dagar kan ny golvläggning göras direkt över laminatet. Produkten kräver inget underhåll och 
livslängden uppskattas vara minst 50 år.  

 
Epoxi	  

 
Figur 21. Principskiss: Två lager epoxi. 

 

Tabell 26. Extra kostnader för applicering av epoxi samt material- och arbetskostnader enligt Tabell 
19. 

  Pris för hela lägenheten [kr] Tid [timmar] 
 
Högskåp dem+återmonteras 

 
6695 

 
10 

Bänkskåp dem+återmonteras 7485 8 
Parkett rivs  9546 15 
Cellplast rivs 1923 3 
Slipning av flytspackel (2-3 mm) 6800 20 
Applicering Epoxi 13690 2 
Uttorkningstid  24 
Eklamellparkett-limfritt 37174 15 
Totalt 83313 97 
	  
Enligt tillverkaren bör epoxin appliceras i hela lägenheten. Dock i detta fall har antagandet gjorts att 
badrummet inte behöver renoveras. Epoxin appliceras i två skikt och varje skikt behöver 8-10 timmar 
för att torka. Golvet är helt färdigt efter totalt 10 dagar. 

Materialet är mycket slitstarkt och har en livslängd på minst 50 år. Det är även helt underhållsfritt.  
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Silanbaserad	  produkt	  

	  
Figur 22. Principskiss: Två lager med silanbaserad produkt med avjämningsmassa mellan.	  

 
Tabell 27. Extra kostnader för applicering av silan samt material- och arbetskostnader enligt Tabell 
19. 

  Pris för hela lägenheten [kr] Tid [timmar] 
 
Högskåp dem+återmonteras 

 
6695 

 
10 

Bänkskåp dem+återmonteras 7485 8 
Parkett rivs  9546 15 
Cellplast rivs 1923 3 
Slipning av flytspackel 6800 20 
Applicering Silanbaserad produkt 14800 2 
Uttorkningstid   48 
Eklamellparkett-limfritt 37174 15 
Totalt 84423 121 
	  
Underlaget slipas noggrant med diamantslip innan produkten appliceras i hela lägenheten i två skikt. 
Det tar cirka 2 dagar för Florosil TS att torka och totalt cirka 11 dagar för att utföra hela 
åtgärdsarbetet.	  
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5	  	   SLUTSATSER	  

5.1	  	   Forskningsfrågor	  
	  
1. Vilka mätmetoder används idag för att upptäcka om kaseinhaltigt flytspackel orsakar 
inomhusmiljöproblem?  
Vanligast mätmetod är att mäta ammoniakhalten med ett reagensrör under mattan, Figur 23. Det är en 
snabb, billig och enkel mätmetod. Man får inte så noggranna resultat utan endast en indikering på om 
det finns kaseinspackel eller inte och om det pågår en nedbrytningsprocess av kaseinet. I så fall är 
ammoniakhalten hög. Praktiska gränsvärden som används idag inom branschen är 5-6 ppm 
ammoniak. Överstiger halterna detta värde bör man fundera på att åtgärda det.  

För att få tydligare resultat bör man ta ett prov på flytspacklet och skicka det till labb för analys. 
Från labbet får man veta innehållet av aminosyror i kaseinet som man sedan kan jämföra med halterna 
i rent kasein. 

Om skadan skett för länge sedan finns det stor risk att emissionerna vandrat ner i betongen. För att 
kontrollera detta kan man ta ett prov på betongen och skicka det till labb för analys. Utifrån resultatet 
kan man utläsa hur långt ned emissionerna finns i betongkonstruktionen.  

En annan metod för att undersöka om det förekommer nedbrytning av kasein är att mäta i luften. 
Två indikatorämnen mäts: 2-etylhexanol och n-butanol. Dessa ämnen avges när lim och mjukgörare i 
PVC-mattor bryts ned vilket ofta betyder att bjälklaget är fuktigt och att även kaseinet brutits ned. 

FLEC-metoden är inte så vanlig. Den används vid olika funktionstester på spärrskikt eller inom 
forskning men inte så ofta vid skadeutredningar mest troligt för att den är ganska komplicerad.	  

	  
Figur 23. Diagram över vanliga mätmetoder för mätningar av emissioner. 

 

2. Vilka åtgärdsmetoder används för att lösa problem med emissioner från flytspackel? 
Mekaniskt ventilerat golv, borttagning av flytspackel och spärrlaminat är de vanligaste metoderna 
som används idag enligt experterna (Figur 24).  

Ett mekaniskt ventilerat golv ger goda resultat och är en pålitlig åtgärdsmetod som kan användas i 
de flesta fallen. Dock är metoden relativ dyr och innebär flera extra kostnader och därför är det 
intressant att utveckla och testa andra åtgärdsmetoder.  

Spärrskikt har funnits i marknaden sedan cirka 24 år tillbaka (DRY-TOP 13 år, Florosil TS 9 år, 
DexorBond cirka 24 år). De är billigare och enklare metoder men de har också en del nackdelar och 
svagheter som att de till exempel inte tål så hög relativ fuktighet som ett ventilerat golv. Experterna 

Mätningar under matta 38 % 

Materialprov flytspckel 29 % 

Materialprov betong 14 % 

Mätningar i luften 14 % 

Mätningar på ytan 5 % 
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ser den som en obeprövad teknik och rekommenderar ofta inte produkterna när det gäller platta på 
mark. 

Epoxi rekommenderas inte på grund av att den skapar dålig arbetsmiljö. I vissa få fall får epoxi 
användas men endast om det finns goda skäl till detta till exempel om ingen annan produkt kan ersätta 
epoxin. 

Borttagning av flytspackel var en vanlig metod på 70-, 80-, och 90- talet. Idag rekommenderas den 
inte av experterna på grund av att det är en osäker metod. Det är svårt att veta om emissionerna har 
trängt ned i betongen och hur stor del som ska tas bort. Dessutom är den kostsam, lång tid att utföra 
och stör verksamheter som ligger runt omkring.  

 
Figur 24. Diagram över vanliga åtgärdsmetoder. 

 
Beroende på de enskilda fallen rekommenderas: 
 
 Mekaniskt ventilerat golv • För platta på mark 

• Vid hög relativ fuktighet  
• Vid alvarliga skador 
• Vid tät golvbeläggning (till exempel plastmatta) 
• Om hög bygghöjd önskas 

 
 Borttagning av flytspackel 

 
• Om skadan upptäcks tidigt 

 
 Metall laminatspärr 

 
• Vid låg relativ fuktighet <96% 
• Om plattan (på marken) är max 10-12 m bred  
• Om låg byggnadshöjd önskas 
• Om den nya golvbeläggningen är otät 

 
 Epoxi  

 
• Om ett slitstarkt underlag önskas 
• Industrigolv 
• Om golvet utsätts för högt tryck 
• Om låg bygghöjd önskas 

 
 Silan 

 
• Vid lindriga skador 
• I förebyggande syfte 
• RF <98 % 
• Om låg bygghöjd önskas 

 
 Luftning 

 
• Om skadan upptäcks tidigt 

 

Mekaniskt ventilerat golv 41 % 

Bortbilning 27 % 

Spärrskikt 27 % 

Luftning 5 % 
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3. Bör torrt kaseinspackel åtgärdas? 
Om spacklet är torrt avges det inga emissioner och människohälsan påverkas inte. Dock finns det en 
risk att nedbrytningen startar om vatten tillförs vid till exempel en vattenskada. I så fall är det lämpligt 
att åtgärda golven i samband med hantering av vattenskadan eller en renovering.  

4. Vilka åtgärdsmetoder rekommenderas för platta på mark? 
Om plattan är oisolerad rekommenderar alla experter ett mekaniskt ventilerat golv (Figur 25). Om 
däremot plattan har ett kapillärbrytande skikt under eller om man kan säkerställa att den relativa 
fuktigheten under spärrskiktet understiger kritisk relativ fuktighet för materialet kan ett spärrskikt 
användas. 

 
Figur 25. Diagram över åtgärdsmetoder som rekommenderas för platta på mark. 

 
5. Vilka uppföljningar görs idag för att veta om åtgärderna gav godtagbara resultat? 
Det är inte så vanligt att åtgärderna följs upp om de boende mår bra efteråt och ingen klagar, Figur 26. 
Att göra nya mätningar efter åtgärderna innebär extra kostnader och kan skapa oro bland de boende 
som kan misstänka att något är fel igen. Dessutom är det svårt att bedöma resultaten av mätningarna 
eftersom de kan påverkas av emissioner som kommer från de nya materialen i golvet som till exempel 
spånskivor och golvbeläggningen. 

Figur 26. Diagram över uppföljningar av åtgärder. 

Mekaniskt ventilerat golv 56 % 

Bortbilning av flytspackel 19 % 

Spärrskikt 19 % 

Vädring 6 % 

Oftast görs inga uppföljningar görs om ingen klagar 27 % 

Funktionskontroll av det mekaniska ventilerade golvet 18 % 

Enkäter/ intervjuer 18 % 

Mätningar i luften 14 % 

Mätningar under mattan 9 % 

FLEC-mätning på emissionsspärr 9 % 

Materialprover skickas för analys 5% 
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5.2	   Tids-‐	  och	  kostnadsanalys	  
Enligt resultatet av kostnadsanalysen är ett uppreglat mekaniskt ventilerat golv den dyraste 
åtgärdsmetoden (se Tabell 28) för att åtgärda lägenheten i fallstudien. Den stora skillnaden på den 
totala kostnaden beror huvudsakligen på att själva produkten är dyrare än övriga golvprodukter. 
Bortbilning av flytspackel och betong är näst dyrast metod. Sist kommer de olika emissionsspärrarna 
som kostar ungefär lika mycket.	   

Tabell 28. Tabell med de totala kostnaderna av 6 olika åtgärdsmetoder . 

 

Figur 27. Kostnaderna som diagram. 
 
I tidsanalysen uppskattas tiden som behövs för att åtgärda lägenheten i fallstudien, det vill säga tiden 
för hela projektet inklusive uttorkningstider. Enligt Tabell 29 kommer bortbilning av flytspackel och 
betong ta längst tid att utföra. Detta beror på att den nya betongen som läggs på plattan samt den nya 
avjämningsmassan behöver lång tid för att torka ut till <85 % relativ fuktighet.	   

  

Åtgärdsmetod Kostnad [Kr] 
Mekaniskt ventilerat golv, uppreglat 168501 
Mekaniskt ventilerat golv, distansmatta 105439 
Bortbilning 154077 
Metall spärrlaminat 83905 
Emissionsspärr med epoxi 83313 
Emissionsspärr baserad på silan 84423 
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Tabell 29. Tabell med de totala tidsåtgången av 6 olika åtgärdsmetoder 
 
Åtgärdsmetod Tid [dagar] 
Mekaniskt ventilerat golv, uppreglat 16 
Mekaniskt ventilerat golv, distansmatta 13 
Bortbilning 53 
Metall spärrlaminat 10 
Emissionsspärr med epoxi 10 
Emissionsspärr baserad på silan  11	  

	  

 
Figur 28. Tidsåtgången som diagram.	  

5.3	  	   Ytterligare	  forskning	  eller	  utvecklingsarbete	  
Förslag på vidare forskning: 

1. Att studera epoxin ur arbetsmiljösynpunkt. Det finns olika åsikter när det gäller 
epoxiprodukternas inverkan på människors hälsa. Vissa säger att det är förbjudet att använda 
epoxi som emissionsspärr medan andra påstår att det finns  mindre farliga epoxiprodukter. 
Enligt arbetsmiljöverket får man inte använda epoxi som emissionsspärr på tillfälliga 
arbetsplatser om den kan ersättas av likvärdiga produkter. Undantag kan alltså göras av 
tekniska skäl. Det vore därför intressant att undersöka om det är tillåtet att använda epoxi som 
emissionsspärr i flerbostadshus eftersom det är ett slitstarkt och tätt material. 

2. Det vore även intressant att få veta hur bra övriga golvprodukter är ur miljö- och 
hälsosynpunkt. Eftersom många föredrar användningen av miljövänliga produkter vore det 
intressant att jämföra produkterna även ur denna aspekt. 

3. Att undersöka hur nedbrutet lim och plastmatta hanteras idag. Om det till exempel finns några 
likheter med hur kaseinspackel hanteras, hur problemet upptäcks och hur det kan åtgärdas. Att 
undersöka detta är mycket relevant eftersom emissioner från nedbrutet lim och matta 
förekommer ofta idag.   
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6	  	   DISKUSSION 

6.1	   Resultatdiskussion	  
Undertrycksventilerade golv är erfarenhetsmässigt den säkraste metoden för att åtgärda ett skadat 
golv. Metoden framstår som säkrast även i böcker från 80- och 90-talet. Dock är priset mycket högre 
än för övriga golvprodukter vilket gör att det blir intressant att överväga andra lösningar som till 
exempel användningen av ett spärrskikt. Det finns delade åsikter när det gäller spärrskikt. Enligt 
leverantörerna ska deras produkter fungera bra som emissionsspärrar men experterna är skeptiska. 
Hur bra en produkt fungerar beror mycket på andra förutsättningar som miljön runt omkring 
produkten. Experterna anser att vissa spärrskikt som finns på marknaden idag inte har testats 
tillräckligt.  

Det har länge saknats tester på emissionsspärrar som garanterar att spärrskikten fungerar under en 
längre tid. Nyligen har dock tester utförts på olika emissionsspärrar av Jörgen Grantén på FuktCom. 
Sju olika spärrskikt testades mot ämnena: TVOC, 2-etylhexanol, n-butanol, toulen, Hexanal och 
Benzyl. Mätningar gjordes 1 månad efter att produkten applicerades på betongytan och sedan 6 
månader efter. Resultaten visade att Florosil TS, cTrap och DRY-TOP spärrlaminat inte släpper 
igenom ämnet 2-etylhexanol. Produkterna NM Epoxi och distansmattan av HD-polyeten och 
polyprolen visar på en viss genomgång av 2-etylhexanol. Florosil visar mycket höga halter av både 2-
etylhexanol och n-butanol. Övriga produkter släpper igenom endast en liten mängd n-butanol i 
jämförelse med referensmätningarna som gjordes på plastmatta utan spärrskikt.    

Liknande tester av spärrskikt gjordes år 2001 av Anders Sjöberg på Chalmers tekniska högskolan i 
Göteborg. Studien gick ut på att testa olika preparat med avseende på deras fukt-, alkali- samt 
emissionsspärrande egenskaper. Flera olika preparat testades: Cementbaserat (Penetron Plus), 
termoplast (Creom 100), vattenglas (Ever CreatSeal, EverSeal Djupimpregnering), silan (Florosil, 
Kromofor Silan), epoxi (DexorBond, EverSeal Emissionsspärr, NM Fuktspärr FS023, Peran Dry Top, 
UZIN-PE460). Enligt Anders Sjöberg var det endast epoxibaserade preparat som minskade flödet av 
butanol eller 2-etylhexanol i någon nämnvärd omfattning. De flesta övriga preparat gav mätbara 
minskningar av flödet av butanol endast när de applicerades på den byggfuktfria betongen. På normal 
husbyggnadsbetong gav de dock ingen mätbar minskning och ansågs därför inte som säkerställda. 

Av testerna som har gjorts kan man dra slutsatsen att Florosil TS, cTrap och DRY-TOP är tre 
stycken relativt nya material som kan vara värt att testa ifall en billigare lösning önskas. Dock bör 
man tänka på riskerna som finns ifall produkten läggs på platta på mark med hög relativ fuktigheten 
(>95 %). Spärrskikten kan förhindra den ensidiga uttorkningen av plattan vilket kan resultera i att den 
relativa fuktigheten stiger till 100 %. Golvet kan bli kallt och obehagligt att gå på om isolering under 
plattan saknas. Att isolera plattan på ovansidan rekommenderas inte då kondens kan bildas under 
isoleringen. Istället kan till exempel en stegljudsdämpande matta läggas under parketten. 

Användningen av epoxi rekommenderades oftast inte av experterna. Anledningen till detta är den 
dåliga arbetsmiljön som produkten orsakar under tiden den härdas. Epoxin har kunnat beaktas som ett 
material som får användas om det inte finns några andra lösningar. Nu har Jörgen Grantén tagit fram 
mätresultat på emissionsspärrar som visar att det finns bra alternativ. Enligt leverantören av 
DexorBond (epoxi) innehåller inte deras produkt det hormonstörande ämnet Bisfenol A. Därför är det 
inget problem att hantera produkten så länge skyddskläder används. Själv har jag valt att inte 
undersöka ämnet vidare och vet därför inte hur Arbetsmiljöverkets föreskrifter om härdplaster skall 
tolkas och i vilka fall de gäller.  

Kostnadsanalysen som gjordes på studieobjektet visar att ett uppreglat mekaniskt ventilerat golv är 
den dyraste åtgärdsmetoden. Dock bör man tänka på att värmeisolering ingick i priset till skillnad mot 
alla andra åtgärdsmetoder. En luftspaltsbildande matta kan vara ett mycket bra alternativ då en 
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billigare men säker metod önskas. Bygghöjden ökar endast några millimeter till skillnad mot det 
uppreglade golvet vilket i vissa fall kan vara en fördel.  

Alla tre spärrskikt som ingick i studien kostar ungefär lika mycket för materialet och arbetet. Att 
använda spärrskikt är billigt så länge man inte vill öka bygghöjden. Om man däremot vill bygga upp 
höjden av golvet kan det bli dyrt eftersom man måste spackla över spärrskiktet eller bygga ett reglat 
golv. Det kan till och med bli mer lönsamt att använda ett uppreglat mekaniskt ventilerat golv.  

Metoden med bortbilning av flytspackel och betong rekommenderas inte på grund av att den är 
mycket arbetsam och dyr men också för att man inte säkert vet om all kontaminerad betong har tagits 
bort.   

6.2	  	   Metoddiskussion	  
Metoden som valdes för utförandet av rapporten var huvudsakligen kvalitativa intervjuer med kunniga 
personer inom området. Valet av deltagare till intervjun gjordes i samråd med min externa handledare. 
Personerna som valdes för intervjuerna har många års erfarenheter av inomhusmiljöproblem vilket 
ökar pålitligheten i resultaten. 

Frågorna som ställdes utformades med utgångspunkt i forskningsfrågorna och rapportens syfte. Sju 
frågor ställdes till experterna och tio till leverantörerna. Frågorna till experterna hade långa svar som 
baserades på experternas erfarenheter och kunskaper. Det var mycket intressant att lyssna på men 
kunde samtidigt skapa förvirring att få motsatta svar på samma frågor. Det märktes att experterna 
hade olika erfarenheter och det var därför nödvändigt att intervjua flera personer för att se ett mönster 
i deras svar. Några av experterna lät väldigt säkra och pålitliga vilket gjorde att deras svar vägde mer. 
Även om jag har försökt att hålla mig neutral under mitt arbete har det ibland varit svårt.  

Jag tycker att intervjuerna med experterna gav otroligt intressant och viktig information. Samma 
frågor ställdes till samtliga informanter men följdfrågorna varierade för att styra in konversationen på 
rätt spår. Generellt undvek jag att avbryta informanterna i onödan så att de fritt fick berätta om vad de 
tyckte var viktigast. På så sätt fick jag en större helhetsbild av situationen idag och blev flera gånger 
positivt överraskad av oväntade svar och detaljer. Samtidigt märkte jag att intervjuerna kunde bli lite 
för långa och omfattande och resultera i en stor mängd material att sammanställa och bearbeta. Detta 
har inte varit något större problem förutom att det tog längre tid än planerat. Intervjuerna med 
leverantörerna bestod av sju faktafrågor med korta svar och tre erfarenhetsfrågor. Faktafrågorna 
användes för tids- och kostnadsanalysen och för att få en bild av produkterna.  

Det hade underlättat om planeringen av intervjuerna hade skett noggrannare redan från början. 
Intervjuerna med leverantörerna hade kunnat vara mer anpassade till varje enskild leverantör eftersom 
produkterna är så olika. Så istället för att ställa samma frågor till leverantörerna borde frågorna 
anpassas efter produkten. Leverantörerna var väldigt hjälpsamma och villiga att dela med sig av 
information vilket underlättade intervjuerna. 

Jag är även mycket nöjd med intervjuerna med experterna. De var villiga att lägga ner tid på att 
svara på frågorna trots att många av dem var upptagna med deras arbete. Deras entusiasm och 
engagemang gjorde att arbetet med intervjuerna rullade på snabbt.    

Under tiden intervjun gjordes antecknades svaren på ett papper samtidigt som de spelades in. Efter 
att intervjun var klar sammanställdes svaren och sedan skickades de till informanterna för kontroll. 
Informanten var fri att ändra, ta bort eller lägga till text i dokumentet med intervjun. På så sätt ökar 
resultatets reliabilitet det vill säga dess pålitlighet eftersom intervjuerna har granskats och godkänts av 
informanterna. 

För fallstudien valdes ett flerbostadshus i Stockholm. Huset har haft problem på grund av 
emissioner från kaseinhaltigt flytspackel. En av lägenheterna användes som underlag för leverantörer 
att ge en prisoffert. Detta underlättade för leverantörerna att uppskatta en kostnad eftersom arean var 
begränsad och specifika förutsättningar gavs. 
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Fallstudiens syfte var att ge ett exempel på hur de extra kostnaderna kan variera beroende på vilka 
åtgärder som vidtas. I detta fall blev det dyrast att installera ett uppreglat mekaniskt ventilerat golv 
men det behöver inte alltid vara så. Fallstudien kan därför användas för att få en uppfattning av de 
övriga kostnaderna som kan tillkomma med åtgärderna. Det kan dock inte användas i ett bredare 
sammanhang eftersom nya kostnadsberäkningar bör göras för varje enskilt fall. 
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8	  	   BILAGOR	  

8.1	  	   Bilageförteckning	  
	  

Bilaga A - Intervjuer med experter  

Bilaga B - Intervjuer med leverantörer 
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BILAGA	  A	  –	  INTERVJUER	  MED	  EXPERTER	  
	  
Experter	  
Rolf Andersson  
Tom Follin 
Anders Anderberg 
Jörgen Grantén 
Jan Kristensson 
Ingemar Samuelsson 
Lerry Storm 
Stefan Karlsson 
Anders Kumlin 
	  

Intervjufrågor	  

1. Vilka mätmetoder använder ni för att undersöka om ett inomhusmiljöproblem kan bero på 

kaseinspackel? 

2. Om det finns kasein i spacklet hur bedömer ni om det är ett problem eller inte?  

3. Hur åtgärdar ni problem med kaseinhaltigt flytspackel? 

4. Vilka för- och nackdelar har de olika metoderna? 

5. Vilka metoder kan användas vid platta på mark? 

6. Ser du någon skillnad på en pågående nedbrytningsprocess och en avslutad? 

7. Hur följer ni upp åtgärderna så att ni vet att de fungerar?  
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Intervju	  1	  
	  

Namn Rolf E. Andersson 
Arbetsgivare Sweco Management AB 
Befattning Skadeutredare angående byggrelaterade hälsoproblem 
Utbildningsbakgrund Civilingenjör kemi på Kungliga Tekniska Universitet 
Yrkesbakgrund Konsult på Sweco sedan 1978 
Erfarenheter av flytspackel Delaktig i utredning av bostadsområdet Dalen samt mindre lokala 

projekt i Skåne. 
Datum 2014-10-08 

	  

1. Vilka mätmetoder använder ni för att undersöka om ett inomhusmiljöproblem kan bero på 
kaseinspackel? 
Det första man noterar då flytspackelproblem misstänks är lukten. När kaseinspackel bryts 
ned avges en märklig och speciell lukt som antyder att något kan vara fel. En annan sak som 
märks direkt på plats är om limmet under mattan har fastnat helt på mattan men inte på lagret 
under (till exempel på flytspacklet). Eller om flytspacklet har lossnat från betongen. Detta 
märker man genom att lyfta en bit av matta och kolla hur det ser ut under. Det betyder inte 
alltid att problem med flytspacklet har uppstått utan det är snarare ett tecken på att en reaktion 
har skett under mattan. Man bör då ställa sig frågan ”Vad är orsaken till detta?”. 

En annan metod är att skicka iväg ett materialprov av spacklet till ett laboratorium där de 
kan konstatera ifall det innehåller kasein eller inte. Eller att mäta ammoniakhalten under 
mattan med ammoniakrör eller i luften med reagenrör. Vi använder Tenaxrör för mätningar i 
luften.  
 

2. Om det finns kasein i spacklet hur bedömer ni om det är ett problem eller inte?  
Anledningen till att fastighetsägare kontaktar oss är för att de fått klagomål på grund av dålig 
inomhusmiljö i deras byggnader. Om människorna får ”sjuka-hus” symptom när de vistas i 
huset måste åtgärder vidtas. Men mätmetoderna ovan kan man konstatera ifall skadorna beror 
på flytspacklet.  

Det händer ibland i samband med renoveringar att utredningar görs. Då kan vi upptäcka 
kaseinhaltigt flytspackel i bjälklaget som aldrig har skapat problem. Det vi gör då är att 
informera fastighetsägarna så att de är medvetna om detta. Helst bör det åtgärdas om nytt golv 
ska läggas på eftersom detta innebär att fukt tillförs som kan sätta igång 
nedbrytningsprocessen. 
 

3. Hur åtgärdar ni problem med kaseinhaltigt flytspackel? 
Problemet åtgärds genom bortbilning av flytspacklet. I cirka 8 av 10 fall har emissionerna 
trängt ner i betongen och därför tas även en del av betongen bort. Om detta är lämpligt beror 
på kvaliteten av betongen, koncentrationen av emissioner och hur långt ner i betongen de har 
trängt in. Om det är långt ner räcker det inte med att bila bort spacklet och betongytan. Då kan 
man istället använda ett mekaniskt ventilerat golv. Denna metod fungerar oftast bäst för att 
den går att kontrollera.  

En annan metod är att lägga en kemspärr på flytspacklet som hindrar emissionerna att nå 
mattan och sedan inomhusluften. Det finns olika sorters kemspärrar till exempel epoxi, 
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plastfolie och aluminiumfolie. Endast en plastfolie fungerar inte men epoxi och 
aluminiumfolie är täta och ger bra resultat. Dock är min erfarenhet av aluminiumfolie att det 
är svårt att få den tillräckligt tätt när den appliceras på golvet.  

Att endast slipa ned flytspacklet och låta det vädras brukar inte fungera. Det måste 
kompletteras med undertrycksventilerat golv eller kemspärr. Med vädring avgår först 
emissionerna från ytan men emissionerna längre ned i bjälklaget blir kvar. Det råder viss 
osäkerhet i hur länge ett bjälklag ska vädras för att alla emissioner ska försvinna. Dessutom 
vill inte fastighetsägarna lämna huset tomt under en längre tid. 

Försiktighetsprincipen tillämpas det vill säga att välja det säkra före det osäkra.   
 

4. Vilka för- och nackdelar har de olika metoderna? 
Fördelarna med undertrycksventilerat golv är att det är kontrollerbart det vill säga det märks 
att det fungerar. Dock är det en kostsam metod då dörrar, köksinredning, golvlister måste 
flyttas.  

Epoxifärg är en billigare metod som visat sig fungera bra. Nackdelarna är att skadliga 
ämnen avgår från materialet under tiden det härdas. På grund av den dåliga arbetsmiljön 
rekommenderas inte denna metod. Reaktionen kan dessutom pågå länge till och med när 
hyresgästerna har flyttat in. 

Brand är inget problem vid mekaniskt ventilerat golv då brandtätningar används oftast. 
Däremot kan spridning av ljud öka då vibrationer i golvytan ökar. Detta kan speciellt vara ett 
problem i större lokaler som sjukhus och skolor där samma golv används under flera rum. Det 
går att lösa med stegljudsdämpare under till exempel Platon-matta. 

I bostäder rivs inte innerväggarna. Där sker luftrörelserna under dörrtrösklarna. Oftast 
brukar en fläkt räcka för att ventilera en lägenhet men det kan vara lite olika beroende på 
planlösningen och storleken på fläkten.  

 
5. Vilka metoder kan användas vid platta på mark? 

Oftast rekommenderas ett undertrycksventilerat golv för platta på mark. Ventilationen gör att 
plattan torkar och problemen försvinner. En kemspärr däremot förhindrar vattnet att förångas 
vilket kan leda till att fukt stiger i väggarna istället. 

Jag aldrig varit med om att olika metoder används för att åtgärda bjälklagen och platta på 
mark i samma byggnad.  
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6. Ser du någon skillnad på en pågående nedbrytningsprocess och en avslutad? 
Vi brukar uppmärksamma fastighetsägare om torrt kaseinspackel upptäcks under utredningar 
oftast i samband med renoveringar. Även om det inte är något problem just då så kan det 
finnas risk att problem uppstår om ny golvläggning görs. Limmet kan tillföra fukt vilket i sin 
tur kan starta en nedbrytningsprocess i spacklet.  
 

7. Hur följer ni upp åtgärderna så att ni vet att de fungerar?  
Uppföljningar kan göras på olika sätt. Ett sätt är att göra någon form av kemiska mätningar 
oftast i samband med garantibesiktningen efter 2 år. Det andra sättet är göra intervjuer för att 
få reda om hur folk mår efter åtgärderna. Ett tredje alternativ är att avvakta ett tag. Om de 
boende inte hör av sig har problemen lösts. 

Det vanligaste är att man gör någon forma av luftmätningar. 
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Intervju	  2	  
	  

Namn Tom Follin 
Arbetsgivare Egen företagare BMG Tom Follin AB 
Befattning VD ByggMiljöGruppen 
Utbildningsbakgrund Byggnadsingenjör 
Yrkesbakgrund Byggnadsinspektör, skade- och inomhusmiljöutredningar 
Erfarenheter av flytspackel Bostadsområdet Dalen (Enskede) 
Datum 2014-10-09 

	  

1. Vilka mätmetoder använder ni för att undersöka om ett inomhusmiljöproblem kan bero på 
kaseinspackel? 
Först kollar man när huset är byggt. Om inte huset är byggt mellan åren 1978 och 1984 är 
sannolikheten liten att problemet beror på kaseinspackel. I byggnader med ekparkett brukar 
det blir missfärgningar på parketten på grund av ammoniak som bildas då kaseinet bryts ned. 
Missfärgningarna syns oftast runt väggarna där plastfolien ta slut (om det finns plastfolie 
under parketten). Detta kan bero på andra saker också som till exempel vatten som har spillts 
på golvet. Men det är en anledning att misstänka att kaseinspackel avger ammoniak. 

 Nästa steg är att göra mätningar med ett drägerrör. Drägerröret placeras under mattan. 
Hålet tejpas igen så att luft inte läcker in och med hjälp av en pump tas ett prov. En indikator 
visar att ammoniak förekommer genom att ändra färg från till exempel gul till blå. Ju längre 
upp färgen kommer på mätarens skala desto högre koncentration av ammoniak i spacklet. 

Om indikatorn inte ändrar färg lämnar man golvet som det är det vill säga att inget prov tas 
för analys. Om koncentrationen däremot är hög tas ett prov av spacklet cirka 5 cm i omkrets, 
det läggs i en tät påse och skickas till Aminoanalyscentralen vid Uppsala universitet. Där görs 
det en proteinanalys på provet och vi fåt tillbaka en tabell med alla proteiner som provet 
innehåller som man senare kan jämföra med en mall för att se om värdena stämmer med ett 
typiskt kaseinspackel. 

Det görs inga mätningar i luften för att upptäcka om flytspacklet är ett problem. Mätningar 
i luften görs istället ifall man misstänker nedbrutet lim och matta. 

 
2. Om det finns kasein i spacklet hur bedömer ni om det är ett problem eller inte? 

Om folk mår illa i byggnaden och mätmetoderna ovan visar på att det finns eller funnits en 
nedbrytningsprocess under mattan bör detta åtgärdas. 
 

3. Hur åtgärdar ni problem med kaseinhaltigt flytspackel? 
En välbeprövad metod är undertrycksventilerat övergolv. Folk litar på att denna metod 
fungerar bra och den har därför även en psykologisk fördel då de boende känner sig lugna. 
Det nya övergolvet placeras ovanpå flytspackelskiktet.  

Andra metoder är försegling med spärrskikt som består av aluminiumfolie mellan två lager 
plastfolie på varje sida som skyddar aluminiet. Försegling kan också ske med flytande vätskor 
baserade på silan som till exempel Florosil TS.  

Dock används denna metod främst för nedbrutet lim och matta. Det har inte gjorts så 
många tester med detta material så det är okänt om det fungerar bra. Epoxiskiktet har visat sig 
fungera bra och är tätt men nackdelen är att arbetarna måste vara ordentlig skyddade när det 



	  

62 

hanterar materialet. Ansvaret ligger på det företaget som utför arbetet att skydda sina 
anställda.  

Att bila bort spacklet och en del av betongen är ingen mening. Denna metod fungerar då 
endast ytan av betongen är förorenad. Idag har emissionerna oftast trängt så lång in i betongen 
att detta inte löser problemet. Dessutom är det dyrt att riva betongen. Överkantsarmeringen 
som kanske sitter 2-3 cm ner i betongen kan vara i vägen. Betongen är oftast så pass 
förorenad att ventilering eller inkapsling behövs för att lösa problemet. 

 
4. Vilka för- och nackdelar har de olika metoderna? 

Fördelarna med mekaniskt ventilerat golv är att ger bra resultat och folk litar på metoden då 
den är välbeprövad. Koncentrationen av emissionerna avtar med åren tack vare ventilationen 
vilket betyder att undertrycksventilationen kan stängas av efter 5-10 år (i vissa fall). Dock är 
denna metod dyr och systemet behöver skötas och kontrolleras. Dessutom måste man flytta på 
köksinredningen och dörrar för att få plats med golvet som höjs några centimeter. 

Aluminiumfolie har många fördelar. Det är helt tätt, den bygger inte på höjden och är 
relativ billig. En liten nackdel med metoden är att man måste vara noga när folien limmas fast 
på golvet. Det måste ligga omlott för att det ska blir tätt. Metoden rekommenderas inte för 
platta på mark om den relativa fuktigheten är hög. Anledningen är att fukten stängs in och 
ökar i överytan istället för att torka ut. 

 
5. Vilka metoder kan användas vid platta på mark? 

För platta på mark rekommenderas undertrycksventilerat golv om den relativa fuktigheten i 
plattan överstiger 85 %. Andra metoder kan också användas. Aluminiumfolie rekommenderas 
inte i detta fall om den limmas på underlaget med vanligt lim.  

Jag har inte hört talas om att olika metoder har använts för att åtgärda bottenplattan och 
bjälklagen ovanför i samma byggnad. 

 
6. Ser du någon skillnad på en pågående nedbrytningsprocess och en avslutad?  

Nej, föroreningarna som påverkar inomhusmiljön är samma i båda fall. Både under en 
pågående processen och en avslutad avges det emissioner och det bör åtgärdas. Skillnaden är i 
så fall att i en avslutad process avtar mängden emissioner som avges efter ett tag. Om 
kaseinspacklet är torrt, om alltså skadan har skett för flera år sedan, finns det inga problem 
och det behöver inte åtgärdas. Även om en liten mängd vatten skulle tillföras då man till 
exempel lägger nytt golv (vid renovering) så finns det ingen risk att detta ska sätta igång 
nedbrytningsprocessen. 
 

7. Hur följer ni upp åtgärderna så att ni vet att de fungerar? 
 
Vid ventilerat golv brukar vi kontrollera att fläkten fungerar som den ska. Det är inte så 
vanligt att följa upp åtgärderna med mätningar när det gäller ventilerat golv. Vi litar på att 
lösningarna fungerar som de ska och det finns ingen anledning att ifrågasätta det om ingen 
klagar. 

Däremot kan det finnas skäl till att göra mätningar över metallfolien eller silanskiktet en 
kort tid efter att det har lagts. En mätmetod som används i detta fall direkt på materialet innan 
ny matta har lagts är FLEC-metoden.	   	  
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Intervju	  3	  
	  

Namn Anders Anderberg 
Arbetsgivare Weber Saint-Gobain Byggprodukter AB  
Befattning Produktansvarig på Weber 
Utbildningsbakgrund Civilingenjör väg- och vatten, doktorerat i inomhusmiljö 
Yrkesbakgrund 6 år på Weber, produktansvarig 
Erfarenheter av flytspackel Har arbetat med golvavjämning både inom forskning och som 

leverantör i 12 år                                                         
Datum 
 

2014-10-17 

 
1. Vilka mätmetoder använder ni för att undersöka om ett inomhusmiljöproblem kan bero på 

kaseinspackel? 
Kaseinhaltigt flytspackel som har brutits ned avger en speciell lukt som är en indikator. Man 
brukar också ta reda på vilket år byggnaden byggdes. Är det mellan åren då kaseinhaltigt 
flytspackel användes bör man vara extra uppmärksam. Ibland brukar materialprover skickas 
till laboratorium för analys. 
 

2. Om det finns kasein i spacklet hur bedömer ni om det är ett problem eller inte? 
-  
 

3. Hur åtgärdar ni problem med kaseinhaltigt flytspackel? 
En metod är att lägga en luftspaltbildande matta på golvytan, en annan att ta bort flytspacklet 
eller sist att stänga in emissionerna med ett spärrskikt. 
 

4. Vilka för- och nackdelar har de olika metoderna? 
Fördelarna med spärrskikt är att det inte bygger på höjden dock finns källan av emissionerna 
kvar och kan skapa problem vid senare renoveringar av bjälklaget. 

En luftspaltbildande ventilerad matta ger säkra resultat. Nackdelen med metoden är att den 
bygger på höjden vilket kan innebära att dörrar och trösklar måste flyttas uppåt.  

Fördelarna med bortbilning av flytspackel är att källan av emissionerna tas bort. Man får 
en ny byggnadshöjd att starta från när man lägger det nya golvet. Nackdelarna är att metoden 
är mycket arbetsam, det låter väldigt mycket under tiden arbetet genomförs. Detta betyder att 
övriga verksamheter i byggnaden och runt om störs av buller. 

Efter bortbilning kan man lägga ny avjämningsmassa direkt på befintligt bjälklag. Man bör 
dock analysera underliggande betong så att inte eventuella nedbrytningsprodukter även finns i 
betongen. Att fräsa bort betongytan innebär ett väldigt tungt arbete. Det blir många kilo 
betongrester som ska bäras ut från byggnaden. 

Det märks när man kommer igenom flytspacklet och nått ner till betongen. Görs en analys 
bör man analysera både flytspackel och betong för att veta hur om och hur omfattande 
kontaminering man har. 
 

5. Vilka metoder kan användas vid platta på mark? 
Det beror på fukttillståndet i plattan och vilken beläggning som ska ligga på golvet. Vid 
tillskjutande fukt rekommenderas undertrycksventilerat golv. 
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6. Ser du någon skillnad på en pågående nedbrytningsprocess och en avslutad? 
Torrt kaseinhaltigt flytspackel bör åtgärdas för att inte skapa problem i framtiden. Det är 
försiktighetsprincipen som gäller det vill säga att man väljer det säkra före det osäkra. 
 

7. Hur följer ni upp åtgärderna så att ni vet att de fungerar? 
Jag vet inte om uppföljningar av åtgärder brukar göras.  
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Intervju	  4	  
	  

Namn Jörgen Grantén 
Arbetsgivare Egen företagare FuktCom Konsult AB  
Befattning Byggdoktor, Diplomerad fuktsakkunnig 
Utbildningsbakgrund Väg- och vatten på Lunds Tekniska Högskola 
Yrkesbakgrund Jobbar med skadeutredningar sedan 1989 (Sweco, WSP) 
Erfarenheter av flytspackel Dalen (80-talet), Norrköping kv. Residenten 38000 m2, Lund 3-

plan flerbostadshus 600 m2  
Datum 2014-10-16 

	  

1. Vilka mätmetoder använder ni för att undersöka om ett inomhusmiljöproblem kan bero på 
kaseinspackel? 
Först undersöks fukttillståndet i flytspacklet. Fuktindikering görs på plats med fuktindikatorn 
Gann Uni-1.  

Om den relativa fuktigheten är hög görs mätningar med Kitagawa reagensrör under matta. 
Man skär upp 1 dm i mattan, sticker in reagensröret minst 5 cm och drar 100 ml luft. Sedan 
kan man avläsa den ungefärliga ammoniakhalten under mattan.   

Det är viktigt att veta om den relativa fuktigheten är hög eller inte. Om den relativa 
fuktigheten är låg kan kaseinspackel förekomma utan att reagensröret ger utslag.  

Vid misstanke om kasein skickas prov av flytspacklet till Aminosyracentralen på Uppsalas 
universitet där innehållet av kasein fastställs. 
 

2. Om det finns kasein i spacklet hur bedömer ni om det är ett problem eller inte?  
Man bör ställa följande frågor: 

o Förekommer hälsobesvär? 
o Förekommer ammoniak under golvbeläggning? 
o Förekommer lukt under golvbeläggning? 
o Förekommer fukttillstånd över 70 % RF i provet? 

 
Om nedbrytningen av kaseinspacklet orsakar hälsobesvär hos de boende bör det åtgärdas. 
Ibland görs mätningar med FLEC-metoden för att kontrollera om även limmet har skadats. 
FLEC-mätning avgör om övriga emissioner av VOC är förhöjda från golvet. Nedbrutet lim 
kan förvärras av ammoniak från kaseinspackel som höjer pH-värdet i bjälklaget ytterligare. 
Därför är nedbrutet lim ett tecken på att kaseinet avger ammoniak och att det pågår en 
nedbrytningsprocess under mattan. 
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3. Hur åtgärdar ni problem med kaseinhaltigt flytspackel? 
Jag har aldrig rekommenderat annat än att alltid lägga ett ventilerat golv. Bortbilning krävs 
bara om det finns risk för fortsatt fuktbelastning på spacklet över 70 % RF, det vill säga vid 
äldre platta på mark. 

Vid borttagning av flytspackel och betong får man sällan bort alla emissioner därför 
rekommenderas ventilerat golv. Man bör inte lägga ny avjämningsmassa direkt på betongen 
eftersom emissionerna ökar vid uppfuktning. 

Skillnaden mellan slipning, fräsning, bortbilning är att slipning kan bara ske i tunna skikt 
1-2 mm, fräsning kan göras på betong max 10 mm och är grövre än slipning, det vill säga ger 
ingen slät yta. Tjocka skikt bilas bort, det vill säga slås bort med flatmejsel. 

Andra metoder jag känner till är spärrskikt som till exempel Florosil TS. Denna metod är 
lite osäker då den inte har undersökts och testats tillräckligt. Epoxi rekommenderas inte då 
den skapar en dålig arbetsmiljö. 

Valet av metod beror på fukttillståndet i bjälklaget. Vid hög relativ fuktighet (över 75 %) 
rekommenderas ventilerat golv som även torkar ut bjälklaget.  Vid en avslutad 
nedbrytningsprocess då avgången av emissioner är betydligt lägre kan bortbilning av 
flytspackel vara tillräckligt för att lösa problemen. I vissa fall som till exempel platta på mark 
med hög RF rekommenderas både bortbilning av flytspackel samt ventilerat golv. 
 

4. Vilka för- och nackdelar har de olika metoderna? 
Fördelar med mekaniskt ventilerat golv är att man kan lita på att det fungerar. Ett ventilerat 
golv är också varmare att gå på än ett betonggolv med golvbeläggning. Nackdelar med 
mekaniskt ventilerade golv är att det kräver skötsel, drift och funktionskontroll. Driften gör att 
energianvändningen ökar och det tycker inte fastighetsägarna om. Dessutom kan 
ljudförhållandena i byggnaden försämras på grund av trumljud som skapas när folk går men 
skorna på golvet. Detta problem förekommer i större lokaler som kontor och inte i bostäder. 
Det kan lösas med hjälp av stegljudsdämpare.  

Ventilerade golv innebär även en uttorkning av ytan/spacklet så att skadeutvecklingen 
stoppas.  

En liten nackdel med undertrycksventilerat golv är att projekteringen av arbetet idag inte 
sker på samma sätt som för ett antal år sedan. Det händer att man inte projekterar lika säkra 
lösningar eller att produkterna idag inte är lika effektiva som förut, lägre luftspalt etc.   

Nackdelen med bortbilning av flytspackel är att det inte löser problemen om betongen 
under har kontaminerats.  
 

5. Vilka metoder kan användas vid platta på mark? 
Vid platta på mark rekommenderas mekaniskt ventilerat golv. Ibland i kombination med 
borttagning av flytspackel för bästa resultat. Om den relativa fuktigheten är låg kan 
borttagning av flytspackel vara tillräcklig för att lösa problemen.  
 

6. Ser du någon skillnad på en pågående nedbrytningsprocess och en avslutad? 
Ja, avgången av emissioner är betydlig högre vid en pågående nedbrytningsprocess. Om torrt 
kaseinspackel upptäcks rekommenderar vi att det ska åtgärdas. Det är inget akut problem 
dock finns risken att problem uppstår i framtiden om inga åtgärder vidtas. 
 

7. Hur följer ni upp åtgärderna så att ni vet att de fungerar?  
Oftast görs det inga uppföljningar om det inte uppstår några problem direkt efteråt. 
Fastighetsägaren utgår ifrån att problemet har lösts ifall inga klagomål kommer in från 
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hyresgästerna. Dock bör ventilerade golv funktionstestas efter ett visst antal år. Jag tror varje 
2, 5 och 8 år beroende av fabrikat. 

Man kan också göra vad jag normalt kallar en golvstatusutredning dvs. fukt- och 
emissionsmätning i underlaget. 
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Intervju	  5	  

	  

Namn Jan Kristensson 
Arbetsgivare Egen företagare Chemik Lab AB  
Befattning VD Chemik Lab AB 
Utbildningsbakgrund Analytisk Kemi Stockholms Universitet, Doktorerat i analytisk 

kemi med inomhusmiljöfrågor som ett applikationsområde. 
Yrkesbakgrund Samarbete med skadeutredare, gjort analyser av provtagning, 

delaktig i forsknings- och utvecklingsprojekt  
Erfarenheter av flytspackel Enskededalen, Södra Stationsområdet i Stockholm, skolor i Nacka 

kommun med mera 
Datum 2014-10-28 

	  

1. Vilka mätmetoder använder ni för att undersöka om ett inomhusmiljöproblem kan bero på 
kaseinspackel? 
Det finns 4 indikatorämnen som kan mätas för att undersöka om nedbrytning av golvmaterial 
pågår eller har pågått: 
 
Ammoniak 
Aminer 
2-butanol 
2-etylhexanol 
 
Den bästa metoden för att upptäcka om kaseinhaltigt flytspackel orsakar problemen är att 
borra ut en bit av betongen och skicka det till Aminosyraanalyscentralen vid Uppsalas 
Universitet. Betongbiten ska vara cirka 0,5 – 1 deciliter stor. Från analyscentralen får man en 
lista med aminosyror som man kan jämföra med aminosyrorna i rent kasein.  

Förutom mätningarna på betongprovet används även Örebro-formuläret som är en enkät 
som delas ut till de boende.  

Oftast använder skadeutredare drägerrör för att få en indikation om ammoniak 
förekommer under mattan. Denna metod är billig (ett drägerrör kostar cirka 50-60 kr) men ger 
inga säkra resultat. Man kan inte veta om ammoniaken man mäter kommer från kaseinhaltigt 
flytspacklet eller från något annat material till exempel betongen under. Denna metod kan 
användas för att få ytterligare en indikation på att spacklet har brutits ned. 

Man vet inte vad som påverkar hälsan. De ämnen som mäts är endast indikatorer på att 
något är fel med golvkonstruktionen. 
 

2. Om det finns kasein i spacklet hur bedömer ni om det är ett problem eller inte? 
När mätningarna och analyserna har gjorts kollar vi på resultaten. Beroende på fördelningen 
av indikatorämnen kan man dra vissa slutsatser. Man kan få: 
 
A. Höga halter av n-butanol och låga halter av 2-etylhexanol och glykoletrar om limmet inte 

har torkat ordentligt. 
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B. Höga halter av n-butanol och 2-etylhexanol men låga halter av glykoletrar om en 
nedbrytningsprocess pågår. 

C. Låga halter av n-butanol och glykoletrar men mycket 2-etylhexanol om nedbrytningen 
skett för länge sedan om det alltså är en gammal skada.  

 
3. Hur åtgärdar ni problem med kaseinhaltigt flytspackel? 

Det finns tre olika åtgärdsmetoder som används: 
 
A. Spärrskikt. Detta innebär en inkapsling av flytspacklet för att stänga in emissionerna. 

Några exempel är epoxi, vattenglas och Silanex. Epoxi har visat sig vara tätast men är 
förbjudet att användas för att det är allergiframkallande. Epoxi får användas i andra 
applikationer, men det är förbjudet att använda som fukt, alkali och emissionsspärr i 
cementinnehållande golvkonstruktioner. Silan fungerar näst best om den appliceras på rätt 
sätt. Det vill säga i rätt tjocklek och i rätt antal skikt. 

B. Ventilerat övergolv. Systemet måste anslutas till egen ventilation och dimensioneras rätt. 
Om det överdimensioneras så att för mycket luft tas ut skapas det turbulens i golvet och 
det ventileras inte på rätt sätt. Dessutom ska alla rör i golvet (avloppsrör, vattenrör med 
mera) tätas för att inte luft ska komma in från håligheter i väggar och bjälklag.  

C. Att låta betongen torka ut. Denna metod innebär att mattan samt limrester tas bort och 
golvet för vädras. Det rekommenderas endast om skada har skett nyligen vid till exempel 
ett vattenläckage. 

 
Den första metoden (spärrskikt) rekommenderas vid gamla skador och ibland om man vill 

åtgärda golvet med en billig metod för att vara säker att inga skador uppstår i framtiden. 
Den andra metoden rekommenderas vid allvarliga fuktskador eller vid andra typer av stora 

skador som till exempel om olja har läkt från en oljetank.  
Den tredje metoden, att låta golvet torka ut rekommenderas vid lindriga skador om man 

upptäcker skadorna väldigt tidigt.  
Att bila bort spacklet och en del av betongen är väldigt dyrt. Ibland dyrare en att riva 

byggnaden och bygga om den. Dessutom måste prover göras för att kontrollera på vilket djup 
betongen är förorenad. Cirka tre prover tas: först vid ytan, sedan 2-3 cm djup och sist vid 3-5 
cm. Golvet måste spacklas på nytt efter bortbilningen av betongen. 

 
4. Vilka för- och nackdelar har de olika metoderna? 

Fördelarna med spärrskikt är att de inte bygger upp golvet, de är relativt billiga (300- 400 
kr/m2 beroende på hur stora ytorna är). Ibland behövs ingen ny avjämningsmassa utan den 
gamla lämnas kvar och slipas med diamantslip.  

Nackdelarna med ventilerat golv är att det bygger på höjden, det är en dyr metod (cirka 
1000 kr/m2) och sist att luftflödena måste dimensioneras rätt så hela golvytan ventileras som 
den ska. Dessutom bör tätningar runt rör som finns i bjälklaget (avloppsrör, 
vattenledningsrör) göras för att undvika luftläckage. 

Den sista metoden (vädring) är enkel och billig då inga nya material behövs. Dock ska 
helst hela byggnaden evakueras under en längre tid. Det är möjligt att endast en lägenhet i 
taget evakueras men detta tar ännu längre tid. 
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5. Vilka metoder kan användas vid platta på mark? 
Alla metoder kan användas vid platta på mark beroende på skadorna. Vid större skador 
rekommenderas ventilerat golv eller spärrskikt och vid lindriga skador som har skett nyligen 
rekommenderas vädring.  

Det är oftast vid platta på mark som man får problem. Mellanbjälklag med kaseinspackel 
hinner torka ut och därför behöver man inte åtgärda det till skillnad mot platta på mark där 
fukt tillförs hela tiden.    

Man behöver inte åtgärda hela byggnaden bara för att en del av den har skadats. Ibland 
väljer man att åtgärda bara några lägenheter eller bara bottenbjälklaget. 
 

6. Ser du någon skillnad på en pågående nedbrytningsprocess och en avslutad? 
Ja, som jag nämnde tidigare (se svar 2) ser fördelningen av ämnen (n-butanol, 2-etylhexanol) 
annorlunda ut i en pågående och i en avslutad nedbrytningsprocess. I båda fall avges 
emissioner.  

Torrt kaseinhaltigt flytspackel behöver man inte åtgärda. Kasein i sig är inte farligt 
(används bl.a. som kosttillskott) det är vattnet som kan tillföras (vid t.ex. en vattenskada) som 
kommer att sätta igång nedbrytningsprocessen.  

Upptäcker man att man har torrt kaseinspackel kan man lägga ett spärrskikt på, man 
behöver inte ta bort det. Eller om man vill lämna spacklet och lägga nytt golv måste man vara 
noga att golvläggningen görs på rätt sätt. Det kan alltid finnas en risk att problem uppstår och 
vill man vara helt säker kan man ta bort spacklet.  

Generellt så är det så att vid renoveringar bör mätningar göras för att kontrollera golven 
efter åtgärd och innan ny golvbeläggning läggs på. 
 

7. Hur följer ni upp åtgärderna så att ni vet att de fungerar?  
Uppföljning av åtgärderna sker både med mätningar och med Örebro-formulär till de boende i 
byggnaderna. I till exempel lantbruksuniversitet i Uppsala gjordes mätningar i olika fasta 
punkter där prover togs och analyserades varje år (under 4 år efter åtgärderna). Uppföljningar 
har även gjorts i lasarett men är inte så vanligt i flerbostadshus. 

Tyvärr får man inte göra tillräckligt med uppföljningsmätningar för att kontrollera utförda 
åtgärder. 
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Intervju	  6	  
	  

Namn Ingemar Samuelsson 
Arbetsgivare SP Sveriges Forskningsinstitut 
Befattning Har varit Adjungerad professor vid Lunds Universitet och  

Högskolan i Borås och FOU-ansvarig för Byggnadsfysik Sveriges  
Provnings- och Forskningsinstitut, Borås 

Utbildning Tekn Dr vid LTH 
Yrkesbakgrund Arbete som universitetslektor vid LTH och teknisk utredare vid 

SP 
Erfarenheter av flytspackel Arbetet med sanering av flera stora bostadsområden, det första i 

Enskededalen 
Datum 2014-10-29 

	  

1. Vilka mätmetoder använder ni för att undersöka om ett inomhusmiljöproblem kan bero på 
kaseinspackel? 
Lukt och missfärgningar på parketter är indikationer på att en nedbrytning av lim, matta 
och/eller spackel har skett.  

Mätningar görs på ytan av materialet eller under mattan. Om man upptäcker höga halter av 
ammoniak under mattan eller höga halter av 2-etylhexanol och n-butanol är detta ett tecken på 
att en nedbrytning pågår under mattan. 

 
2. Om det finns kasein i spacklet hur bedömer ni om det är ett problem eller inte? 

Även om det pågår en nedbrytning av flytspacklet vet man inte om det är det som orsakar 
hälsobesvären. Men man brukar åtgärda det för att då har man hittat något som är avvikande. 
  

3. Hur åtgärdar ni problem med kaseinhaltigt flytspackel? 
Man brukar åtgärda det genom att bila bort det, lägga ett ventilerat golv eller ett spärrskikt på.  
 

4. Vilka för- och nackdelar har de olika metoderna? 
Att bila bort flytspacklet är en dyr, smutsig och bullrande åtgärdsmetod. Oftast har 
emissionerna trängt ner i betongen vilket gör att metoden inte fungerar. Om man vill ta bort 
en del av den förorenade betongen blir detta väldigt dyrt och föredras inte. Fördelen med 
bilning av flytspacklet är att man tar bort källan av emissionerna.  

Att använda spärrskikt har fungerat i vissa fall och i andra fall inte. Det är alltså en osäker 
metod. En annan nackdel är att det inte sker någon avfuktning av betongen när spärrskikt 
används. Fördelen är att det är en smidig metod. 

Om det ventilerade golvet läggs över hela bjälklagsytan, alltså även under skåp och 
mellanväggar, och om ventilationen ger undertryck och luftflöde över hela golvytan så 
fungerar metoden. En nackdel är att det ventilerade golvet bygger på höjden. 

 
5. Vilka metoder kan användas vid platta på mark? 

Plattor på mark som byggdes under tiden då kaseinhaltigt flytspackel användes hade ofta 
isolering under. När en betongplatta på mark har isolering under åtgärdas problemen på 
samma sätt som för ett bjälklag. Därför används samma åtgärdsmetoder här. 
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6. Ser du någon skillnad på en pågående nedbrytningsprocess och en avslutad? 

Nej, ingen skillnad i båda fallen avges emissioner och åtgärder bör vidtas. 
Om spacklet är torrt inte avger några emissioner behöver det inte åtgärdas. Ifall det skulle ske 
en vattenskada i framtiden som sätter igång nedbrytningen kan man åtgärda bjälklaget i 
samband med vattenskadorna. 
 

7. Hur följer ni upp åtgärderna så att ni vet att de fungerar? 
Åtgärderna bör alltid följas upp så man vet att folk mår bra efter åtgärderna. Man får 
samtidigt veta om man valt rätt åtgärdsmetod och om arbetet utförts på rätt sätt. 

Genom enkäter får man svar på hur folk upplever inomhusmiljön. Och har man 
undertrycksventilerade golv kontrollerar man om det ventileras ordentligt och om fläkten 
fungerar som den ska. Spärrskiktens funktion kan kontrolleras genom mätningar på ytan. med 
FLEC-metoden. 

Oftast görs det inga uppföljningar på grund av att det innebär en extra kostnad. 
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Intervju	  7	  
	  

Namn Lerry Storm 
Arbetsgivare Dry-it  
Befattning Diplomerad fuktsakkunnig, Byggdoktor med RBK auktorisation  
Utbildningsbakgrund - 
Yrkesbakgrund Har arbetat i ca 10 år med fuktprojektering och skadeutredningar 

med avseende på fukt- och inomhusmiljö 
Erfarenheter av flytspackel - 
Datum 2014-11-07 

	  

1. Vilka mätmetoder använder ni för att undersöka om ett inomhusmiljöproblem kan bero på 
kaseinspackel? 
Vi kontrollerar om ammoniak finns under mattan genom att använda ett drägerrör som mäter 
halten ammoniak i ppm. Denna metod ger inga exakta resultat utan man får veta om det finns 
eller inte ammoniak under mattan.  

I nyare konstruktioner avger även betongen ammoniak vilket kan skapa förvirring vid 
mätningar då man inte vet var ammoniaken kommer ifrån. Detta är dock oftast inget problem 
i äldre byggnader med kaseinspackel. 
 

2. Om det finns kasein i spacklet hur bedömer ni om det är ett problem eller inte? 
Om man mäter en hög halt ammoniak är nästa steg att ta prover på betongen för att undersöka 
om ammoniaken har trängt ner i betongbjälklaget. Ett prov på några kubikcentimeter (cm2) 
läggs i en gasflaska och skickas till ett labb för analys.  
 

3. Hur åtgärdar ni problem med kaseinhaltigt flytspackel? 
En åtgärdsmetod är att fräsa bort flytspacklet och även en del av betongen om emissionerna 
endast finns på ytan (inte hunnit tas sig långt ner i betongen). Jag har hört att vissa brukar 
värma betongen efter fräsningen så att emissionerna förångas och bjälklaget torkar ut 
snabbare. En annan metod är ventilerat golv. Detta är en vanlig åtgärd som har använts i 
många fall. 

Det finns även emissionsspärrar som till exempel Florosil TS men har tester visat att den 
släpper igenom ammoniak. Man vet dock inte om det är ammoniaken som orsakar ohälsa hos 
de boende.  
 

4. Vilka för- och nackdelar har de olika metoderna? 
- 
	  

5. Vilka metoder kan användas vid platta på mark?	  
Vid platta på mark rekommenderas mekaniskt ventilerat golv som löser problem både med 
fukt och emission.	  
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6. Ser du någon skillnad på en pågående nedbrytningsprocess och en avslutad? 
Nej jag ser ingen skillnad i båda fall avges det emissioner. Om torrt kaseinhaltigt flytspackel 
upptäcks i byggnader behöver man inte gör något åt det.	  
 

7. Hur följer ni upp åtgärderna så att ni vet att de fungerar? 
Oftast gör inga uppföljningar av åtgärderna. Men om man vill kan man mäta emissioner under 
mattan med drägerpump eller i luften. Mätningarna kan jämföras med resultaten från 
mätningarna som gjordes innan åtgärderna för att se skillnaden. 
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Intervju	  8	  	  

	  

Namn Stefan Karlsson 
Arbetsgivare Ocab AB 
Befattning Skadeutredare   
Utbildningsbakgrund Byggprogrammet 
Yrkesbakgrund Arbetsledare i 6 år, Ocab skadeutredare 3 år, RDK-mätningar i 

betong 
Erfarenheter av flytspackel Flerbostadshus på Torsgränd i Stockholm 
Datum 2014-11-10 

	  

1. Vilka mätmetoder använder ni för att undersöka om ett inomhusmiljöproblem kan bero på 
kaseinspackel? 
Först kollar man på husets byggår. Om det byggdes på slutet av 70-talet eller början på 80-
talet är risken större att kaseinhaltigt flytspackel finns i golvkonstruktionen. Nästa steg är att 
ta ett prov av spacklet och skicka det till ett labb för analys. I labbet konstaterar de ifall 
spacklet innehåller kasein eller inte. Om det innehåller görs en mätning under mattan med ett 
drägerrör. Då får man veta om det förekommer ammoniak under mattan samt i hur höga 
halter. Ammoniakhalterna man får kan man jämföra med mätningar som gjorts i andra 
byggnader med flytspackelproblem för att få en uppfattning av skadans storlek. Vi brukar 
använda 6 ppm som gränsvärde. Överstiger halten under mattan 6 ppm rekommenderar vi att 
det ska åtgärdas.  

Mätningar görs även i luften med ett drägerrör. Absorbenterna i röret skickas till labb för 
analys. 
 

2. Om det finns kasein i spacklet hur bedömer ni om det är ett problem eller inte? 
Om ammoniakhalterna vi mäter överstiger 6 ppm bör åtgärder vidtas. 
 

3. Hur åtgärdar ni problem med kaseinhaltigt flytspackel? 
Två åtgärdsmetoder rekommenderas: att fräsa bort flytspacklet och eventuellt en del av 
betongen eller att använda ett undertrycksventilerat golv som till exempel en Platonmatta. Val 
av metod beror på lägenhetens storlek, konstruktionen (om den klarar av det eller inte), hur 
långt ner emissionerna har trängt ned, med mera.  

Oftast är tjockleken av flytspacklet ganska stor vilket gör att man bör fräsa bort det och 
inte slipa bort det. Att bila bort det är för arbetsamt och jobbigt.  

För att veta om allt kontaminerat material har avlägsnas tas prover i golvet både innan och 
efter fräsningen och sedan jämför de med varandra för att se om det har blivit någon. 
Proverna som är i form av borrkärnor (ca 5 ml) skickas till ett labb för analys.  

Använder man ett ventilerat golv behöver man inte ta bort flytspacklet. Ibland krävs det att 
det är jämnt och ibland spelar det ingen roll. 

När det gäller emissionsspärrar vet jag inte riktigt om de fungerar. Det har gjorts för få 
tester på material som Sinalex, Stenplast med mera. 

 
4. Vilka för- och nackdelar har de olika metoderna? 
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Fördelarna med bortbilning av flytspackel och betong är att man får bort källan för 
emissionerna samt att den ger säkra resultat. Nackdelarna är att det är en kostsam metod och 
ibland klara inte konstruktionen av att bli av med så mycket betong. 

Fördelarna med ett mekaniskt ventilerat golv är att bevisligen fungerar bra och löser 
problem med emissioner. Dock kräver den skötsel och kontroller att den fungerar. Annars kan 
emissioner läcka ut till inomhusluften. Dessutom måste man tänka på miljön runt omkring 
huset så att placeringen av frånluftsfläktarna inte orsakar problem. Detta är möjligt om 
frånluftsfläktarna som för bort emissionerna är placerade för när tilluftsdonet eller fönster. 
 

5. Vilka metoder kan användas vid platta på mark? 
Det bero på om det finns kapillärbrytande isolering under plattan eller inte. Oftast hade inte 
hus som byggdes fram till slutet på 80-taler någon kapillärbrytande isolering under. I dessa 
fall rekommenderas ett mekaniskt ventilerat golv.  

Om det gäller en platta på mark med isolering (som i moderna hus) rekommenderas 
antingen ventilerat golv eller bortbilning av flytspackel och betong, det vill säga samma 
metoder som används för mellanbjälklag.   

 
6. Ser du någon skillnad på en pågående nedbrytningsprocess och en avslutad? 

Ja, en pågående nedbrytningsprocess avger förhöjda halter av emissioner till skillnad mot en 
avslutad som har skett för länge sedan.  

En avslutad nedbrytningsprocess kan sättas igång ifall fukt tillförs och därför brukar vi 
upplysa fastighetsägarna om att det finns kaseinspacklet i byggnaden. Fukt kan tillföras om 
ny matta läggs på platta på mark. Detta brukar inte vara ett problem för mellanbjälklagen 
eftersom de kan torka ut på ett annat sätt. 
 

7. Hur följer ni upp åtgärderna så att ni vet att de fungerar?  
Kontrollmätningar bör göras för att följa upp resultaten av åtgärderna. Antingen görs det 
mätningar under matta/parkett eller i luften. Dessa mätningar kan jämföras med mätningar 
som gjordes innan åtgärderna för att se om de gav bra resultat.	    
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Intervju	  9	  
	  

Namn Anders Kumlin 
Arbetsgivare Anders Kumlin AB 
Befattning Senior fuktkonsult 
Utbildningsbakgrund Civilingenjör KTH, Byggdoktor 
Yrkesbakgrund Mer än 25 års erfarenhet av fukt och inomhusmiljöproblem, 

Styrelseordförande i FuktCentrum och föreningen Sveriges 
Byggdoktorer 

Erfarenheter av flytspackel Delaktig i flertal projekt t.ex. Rissne, Västerås, Uppsala, Avesta, 
Trollhättan, Vänersborg m.m.  

Datum 2014-12-01 

 

1. Vilka mätmetoder använder ni för att undersöka om ett inomhusmiljöproblem kan bero på 
kaseinspackel? 
Vi använder olika mätmetoder beroende på de enskilda fallen. Först bildar vi oss en 
uppfattning av skadans art och storlek genom att beakta lukten (rå och unken) och 
missfärgningar i till exempel ekparkett. 
 
Sedan görs mätningar på olika sätt: 
 
• Under golvbeläggningen med ammoniakrör. Detta är den enklaste metoden. Mätningen 

visar om det pågår en nedbrytningsprocess av kasein i golvkonstruktionen. 
• VOC-mätningar i golvkonstruktion och luft för att få reda på om lim och matta brutits ned 

vilket innebär med stor sannolikhet att det pågår även en nedbrytningsprocess av 
flytspacklet 

• Ta prov på flytspacklet och skicka det till ett labb för aminosyraanalys. 
• Ta prov på betongen och skicka det till labb för analys. 
 
Ibland räcker det inte med att endast mäta ammoniakhalten under matta eftersom man inte får 
svar på hur mycket emissioner som finns i betongen. Beroende på omständigheterna behöver 
man ibland ta prover i betongen innan man kan rekommendera en åtgärd. 
 

2. Om det finns kasein i spacklet hur bedömer ni om det är ett problem eller inte? 
Det finns inget gränsvärde för emissioner som inte får överstigas utan vi bedömer utifrån: 
 

• Lukten 
• Om det avges emissioner och  
• Om människor mår dåligt 

 
3. Hur åtgärdar ni problem med kaseinhaltigt flytspackel?                            

Beroende på hur bjälklaget som ska åtgärdas ser ut (om det är platta på mark, mellanbjälklag, 
om det förekommer byggfukt eller tillskjutande fukt) kan man välja mellan följande 
åtgärdsmetoder: 
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Mekaniskt ventilerat golv  
En mycket vanlig metod som är känd för att ge bra resultat när den utförs på rätt sätt. 
 
Spärrskikt 
Det råder mycket diskussion kring denna metod. Innan man väljer denna metod bör man 
kritiskt granska produkten och ställa sig frågorna: 
 

• Vad tätar spärrskiktet emot, vilka ämnen? Man vet inte idag vilka ämnen som orsakar 
hälsobesvären så även om det är tätt mot ammoniak, 2-etylhexanol och n-butanol kan 
den släppa igenom till exempel lukt. 

• Hur hög fuktnivå tål materialet? Aluminiumfolie måste vara skyddat med plast för att 
den ska tåla fukten i betongen. 

 
Epoxiprodukter har bra spärrande egenskaper enligt en undersökning som Anders Sjöberg har 
gjort. Dock är materialet farligt att arbeta med. 
 
Att bila bort spacklet 
Denna metod användes förut men är inte så vanlig idag. Anledningen är att den inte löser 
problem med emissioner som trängt ner i betongen. Det går att bila bort en liten del av 
betongen dock är det väldigt sällan det görs. 

Både när man slipar, fräser och bilar bort spackel (eller betong) sprids en stor mängd 
damm i övriga byggnaden. Dammen kan hamna i undertaket (i kontorsbyggnader), i 
värmeväxlare eller i ventilationssystem och orsaka problem. Därför bör man vara mycket 
försiktigt och förberedd innan man använder denna metod. Vi följer tydliga instruktioner på 
hur man utför arbetet för att undvika att det blir fel. 
 
Att lufta/ värma golvet 
Denna metod går ut på att man höjer temperaturen i byggnaden till 27-30 ˚C och ökar 
ventilationen. Det finns flera sätt till exempel genom strålningsvärme. Dock är det första 
sättet vanligast. 
 

4. Vilka för- och nackdelar har de olika metoderna? 
Mekaniskt ventilerat golv 
Fördelar: Det är enkelt att förklara för andra hur det fungerar vilket gör att folk litar på denna 
lösning. Man behöver inte ta bort flytspacklet under. Av erfarenhet vet jag att metoden 
fungerar bra om den utförs på rätt sätt. 
Nackdelar: Det är viktigt att den utförs rätt för att ge bra resultat. Den mekaniska fläkten 
kräver skötsel och kontroll att den fungerar. 
 
Spärrskikt 
Fördelar: Det är en enkel åtgärdsmetod som kan användas på torrt bjälklag. 
Nackdelar: Om man ska limma fast en matta på en emissionsspärr bör man tänka på att det 
kommer att bli tätt på båda sidorna av limmet vilket innebär att det inte kan torka. Detta kan 
skapa problem med emissioner i det nya golvsystemet istället.  
 
Att bila bort spacklet 
Fördelar: Källan av emissionerna tas bort. 
Nackdelar: Löser inte problemet om betongen under har kontaminerats. 
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Luftning 
Fördelar: Man behåller den gamla konstruktionen vilket är billigt. 
Nackdelar: Det är svårt att veta hur lång tid det kommer att ta och det ät dåligt ur 
energisynpunkt. Det kan ta lång tid att vädra bort alla emissioner. I ett fall där mekaniskt 
ventilerat golv användes mätte vi efter 4 år ammoniakhalten som fortfarande var påtaglig.   
 

5. Vilka metoder kan användas vid platta på mark? 
Som skadeutredare skulle jag rekommendera mekaniskt ventilerat golv på grund av den höga 
relativa fuktigheten i plattan (alltid över 75 %). Jag skulle inte rekommendera användningen 
av spärrskikt. Om man ska använda spärrskikt bör man vara säker att den uppfyller vissa 
tekniska egenskaper det vill säga att: 
 
• Det tål alkalisk fukt utan att brytas ned 
• Det är diffusionstät 
• Det fungerar under en längre tid. (Har det gjorts några långtidstester på produkten?) 
• Det inte påverkas negativt av den aggressiva miljön vid plattan.   
 

6. Ser du någon skillnad på en pågående nedbrytningsprocess och en avslutad? 
Naturligtvis. En pågående kemisk process avger större mängd emissioner än en avklingande 
process. 

Om torrt kaseinhaltigt flytspackel där nedbrytningsprocessen inte startat finns i bjälklaget 
är det inte något problem. Beroende på det enskilda fallet rekommenderas ibland att det ska 
tas bort. Ett exempel är om man på platta på mark vill byta från nålfiltsmatta till plastmatta. I 
detta fall finns det risk att en nedbrytningsprocess startar. Om det däremot gäller ett torrt 
mellanbjälklag kan det vara okej att lägga en plastmatta. 
 

7. Hur följer ni upp åtgärderna så att ni vet att de fungerar?  
Vi brukar inte få ett ytterligare uppdrag att följa upp åtgärderna. Om de boende i huset är 
nöjda och ingen hör av sig betyder det att problemen är löst. Ett mekaniskt ventilerat golv bör 
kontrolleras efter en viss tid.  
Om man vill följa upp åtgärderna kan man göra en enkätundersökning för att få veta hur de 
boende mår efteråt. Det är svårt att dra slutsatser via tekniska mätningar eftersom man inte 
har några värden att jämföra med.  
Har man använt ett spärrskikt kommer man fortfarande kunna mäta emissioner under 
spärrskiktet och mäter man på spärrskiktet har man inget att jämföra med. Har man installerat 
ett ventilerat golv och mäter under mattan kan man få utslag på emissioner som kommer från 
till exempel spånskivorna och inte flytspacklet. 

Det kan hända att den som levererar produkten (till exempel ett spärrskikt) vill kontrollera 
att den fungerar genom att gör mätningar på produkten. 
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BILAGA	  B	  –	  INTERVJUER	  MED	  LEVERANTÖRER	  
	  
Leverantörer	  

Owe Blick 
Anders Ljungkvist 
Lars Johansson 
Kenneth Knutsson 
Janne Samuelsson 

 
Faktafrågor 

1. Hur lång tid tar det att åtgärda problemet med er produkt?	  

2. Hur mycket kostar det att åtgärda en kvadratmeter golvyta? (kr/m^2)	  

3. Kan produkten användas på platta på mark?	  

4. Vilka underhållsbehov har produkten?	  

5. Vad har den för livslängd?	  

6. Kan ni lämna garanti att det fungerar över längre tid? Hur lång tid? 

7. Kan produkten användas för att åtgärda problem med nedbrutet lim och mattor? Varför/ 

varför inte? 

Erfarenheter 

1. Vad har du för erfarenheter av er produkt? 

2. Vilka för- och nackdelar har den? 

3. När rekommenderas användningen av den?	    
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Intervju	  11	  

	  

Namn 
Arbetsgivare 

Owe Blick 
Stenplast Blick & Co HB 

Produkt DRY-TOP Metall spärrlaminat 
Befattning Ägare  
Utbildningsbakgrund - 
Yrkesbakgrund Entreprenör, produktutvecklare 
Erfarenheter av flytspackel >50 000 kvm. T.ex. Sunderby sjukhus, Boden lasarett, 

Gymnasieskola i Tyresö, många förskolor, äldreboenden, 
flerbostadshus m.m.  

Datum 2014-10-20 

 

Faktafrågor	  

1. Hur lång tid tar det att åtgärda problemet med er produkt? 
Ca 75 – 350 kvm/mandag beroende på utrymme och läggmetod. 
 

2. Hur mycket kostar det att åtgärda en kvadratmeter golvyta? (kr/m^2) 
Själva materialet kostar ca 100 -130 kr/kvm beroende på läggmetod och underlag + ev. pålägg 
för golvföretaget. 

Timtid för golvläggare i Sverige är ca 350 till 600 kr. Vilket för en 8 timmars dag 
motsvarar 2800-4800kr/ dag. 

Ibland kan arbetet utföras medan folk bor kvar i lägenheten. I andra fall måste de 
evakueras. Som framgår av detta kan det beroende på utrymme och läggmetod m.m. skilja 
avsevärt i pris/kvm färdiglagd yta. 

 
3. Kan produkten användas vid platta på mark? 

Det beror på plattans storlek och fukttillstånd. Vår produkt tål upp till 96 % relativ fuktighet. 
Om kortsidan av plattan är upp till 10-12 m och temperaturgradienten fungerar kan 
spärrlaminat användas. För större plattor, och där tillskjutande fukt förekommer, 
rekommenderas tvångsventilerat golv.  
 

4. Vilka underhållskrav har produkten? 
Inga. Metallfolien är skyddad på båda sidorna av plastfolier som skyddar metallen mot 
kemiska angrepp. Inga andra ämnen (till exempel lim) tillförs när produkten sätts ihop utan 
plastfolier och aluminiumfolie värmelamineras. 
 

5. Vad har den för livslängd? 
Mer än 50 år. 
 

6. Kan ni lämna garanti att det fungerar över längre tid? Hur lång tid? 
Själva produkten är 100 % tät mot alla emissioner. Materialens täthet och goda bestånd 
garanterar vi när det är ett kundkrav. Tätheten är en materialegenskap för all porfri metall. 
Dock kan fel ske som vid allt utförande av arbete, beroende på den mänskliga faktorn, även 
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om det inte hänt ännu. Vi rekommenderar att kanterna av spärrlaminatet viks upp bakom 
listerna för att hindra vattenläckage i golvkonstruktionen ifall någon spiller vatten på golvet. 
Detta kan kosta lite extra med det är det värt. 

Vi lämnar inte garanti för arbetet eftersom vi inte styr detta. Dock har vi försäkring för 
materialets goda bestånd och att vi håller vad vi lovar. 

	  
Erfarenheter 

7. Vad har du för erfarenheter av er produkt? 
Produkten har funnits i 13 år och den har fungerat bra. Vi har inte fått några klagomål på 
grund av missnöjda kunder. Vi vet att metallen är helt tät så om det inte skulle fungerar skulle 
det bero på utförandet. 

Vi brukar rekommendera att en provläggning av spärrlaminat görs i alla rum förutom 
badrum och WC. Eftersom folk inte vistas där så länge och rummen ventileras ordentligt 
brukar det vara tillräckligt att åtgärda övriga rum för att lösa problem med dålig lukt och 
emissioner. Även detta har fungerat hittills utan problem. 

 
8. Vilka för- och nackdelar finns det? 

Fördelarna är många:  
• Produkten är absolut tät mot alla emissioner, och det är den ensam om bland s.k. 

passiva spärrskikt. 
• Den bygger inte på höjden 
• Spärrskiktet ligger direkt på underlaget så att inget utrymme för småkryp finns under 
• Billig och snabb metod 
• Förhindrar vatten att ta sig ner i betongen vid eventuell vattenskada. Till skillnad mot 

ventilerat där vatten kan rinna in i konstruktionen 
 
Nackdelar: 

• Rekommenderas inte för platta på mark om temperaturgradienten inte fungerar.  
Emissionerna försvinner eller minskar inte med åren som kan vara möjligt med 
tvångsventilerat golv. 

 
10. När rekommenderas användningen av den?	  

Vid emissioner från flytspackel, lim och matta samt alla sorters lukt. 
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Övrigt 

Ingen vet säkert vilka ämnen som folk mår dåligt av. Det finns inget bevis på att 
ammoniumämnen är dåliga för hälsan, eller att n-butanol och 2-etylhexanol är det i de mängder 
som oftast förekommer i inomhusluften vid skada. Dessa är bara ämnen som är lätt att indikera 
eller mäta och därför utgår man från dessa. Det verkar bero på kombinationen av emissioner och 
hur känslig man är som person. 

2014-11-20 Fallstudie av en lägenhet 
 
DRY-TOP kan användas för att åtgärda platta på mark i typhuset. Om golvbeläggningen ovanpå 
ska lösläggas (till exempel parkett/laminatparkett) kan man även löslägga spärrlaminatet. Om 
man däremot ska limma fast en PVC-matta på plattan bör man även limma fast spärrlaminatet.  

DRY-TOP kan läggas direkt på befintligt golv utan att man behöver riva bort någonting.               
När det gäller typhuset i fallstudien bör DRY-TOP lösläggas direkt på cellplasten. Till en början 
kan man lämna badrummet utan att åtgärda det. Det har bara gjorts där ventilationen i 
bad/toalettrum fungerat bra och det har inte varit något problem. 
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Intervju	  12	  

	  

Namn Anders Ljungkvist 
Arbetsgivare Nivell System/Prästängen Sverige AB 
Befattning Teknisk support/Order 
Datum 2014-10-22 och 2014-10-27 
	  

Faktafrågor 

1. Hur lång tid tar det att åtgärda problemet med er produkt?	  
Detta beror på förutsättningarna runtomkring. Om Nivellgolvet ska monteras på en slät 
betongyta och 45 mm träreglar samt 100 mm plastskruvar används kan det ta 4,5 m2/timme 
och person att lägga Nivellgolvet.	  
	  

2. Hur mycket kostar det att åtgärda en kvadratmeter golvyta? (kr/m^2)	  
Med samma förutsättningar som nämndes innan kostar uppbyggnaden av golvkonstruktionen, 
golvventilationen, och spånskivorna 1500-2000 kr/m2 exkl. moms. Det ingår även övergolv, 
golvlister och visst tätningsarbete i priset.	  
	  

3. Kan produkten användas vid platta på mark?	  
Ja, en av golvets funktioner är att torka ut fukt och därför fungerar den bra på platta på mark 
även om den relativa fuktigheten är 100 %.	  
	  

4. Vilka underhållskrav har produkten? 
Rengöring av tilluftsdonens filter några gånger per år samt tillsyn av fläkt någon gång per år. 
Förutom det så är det samma underhåll som för vilket golv som helst, det vill säga rengöring, 
skurning osv av själva golvbeläggningen. 

Tillsyn och rengöring av filter är enkelt att göra och sköts av till exempel fastighetsskötare 
eller villaägare om det gäller en villa. Ev. byte av filter är enkelt kräver och inga 
specialkunskaper.  

 
5. Vad har den för livslängd?	  

Golvet håller lika länge som andra uppreglade golv. Möjligtvis kan fläkten gå sönder, men 
den är reparerbar/utbytbar. Fläktens livslängd är 10-15 år.	  
 

6. Kan ni lämna garanti att det fungerar över längre tid? Hur lång tid? 
Man kan få eller köpa upp till 10 års garanti. 

Erfarenheter 

7. Vad har du för erfarenheter av er produkt? 
Mina erfarenheter är att den fungerar bra. Beroende på hur förutsättningarna ser ut, det vill 
säga om ytan under är slät eller ojämn och om man vill bygga upp höjden av golvet eller inte 
bör man välja antingen uppreglat golv eller distansmatta.  
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8. Vilka för- och nackdelar har den? 
 
Fördelarna med uppreglat golv är att det kan användas på ojämnt underlag och att det inte 
behövs någon avjämningsmassa under. Ibland vid bortbilning av spackel till exempel vill man 
bygga upp höjden av golvet vilket är en annan fördel som Nivellgolv har. 

Nackdelarna är att den bygger på höjden, mer än en distansmatta, vilket man ibland vill 
undvika.  

Det kan finna s även en liten risk att småkryp samlas i det uppvärmda utrymmet mellan 
betongen och spånskivorna. Detta händer ifall det finns öppningar i konstruktionen på grund 
av dåligt utfört arbete. Normalt bör inte småkryp kunna ta sig till det ventilerade utrymmet då 
det finns damfilter vid tilluftsdonen.  
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Intervju	  13	  

 

Namn Lars Johansson 
Arbetsgivare Isola AB 
Befattning Projektansvarig byggnadsingenjör 
Utbildningsbakgrund Byggnadsingenjör samt diplomerad marknadsekonom 
Yrkesbakgrund Jobbat i byggbranschen under snart 40 år 
Erfarenheter av flytspackel I samband med våra mekaniskt ventilerade Platongolv 
Datum 2014-10-24 

 
Faktafrågor 

1. Hur lång tid tar det att åtgärda problemet med er produkt? 
Helt beroende på objektets storlek samt hur många väggar som står kvar på betongplattan. Det 
kan ta ca 2 dagar (16 timmar) för 2 golvläggare att montera 100 m2 ventilerat Platongolv. 
(3,13 m2/ timme och person) 
 

2. Hur mycket kostar det att åtgärda en kvadratmeter golvyta? (kr/m^2) 
Vi utför inga egna entreprenader så arbetskostnaden har jag svårt att svara för. Materialet ut 
till entreprenör kan jag tänka mig ligger runt 170-200:-/m2 beroende på storleken på objektet. 
 

3. Kan produkten användas vid platta på mark? 
Ja.	  
 

4. Vilka underhållskrav har produkten? 
Samma underhåll som en ventilationsanläggning. Rengöring av filter en gång per år och byte 
var 3-4 år. Rengöringen kan enkelt göras genom att dammsuga filtret och ansvaret för att 
detta ligger hos fastighetsägaren. 
 

5. Vad har den för livslängd? 
Materialet har en livslängd på minst 50 år. Motorn som driver Platon-fläkten har en livslängd 
på 15 år och det kostar ca 1000 kr att byta ut det. 
 

6. Kan ni lämna garanti att det fungerar över längre tid? Hur lång tid? 
Vi kan erbjuda en 10-årig funktionsgaranti på vårt Mekaniskt Ventilerade Platongolv gällande 
funktionen i Platonspalten. 

Erfarenheter 
 

7. Vad har du för erfarenheter av er produkt? 
25 år som medarbetare på Isola ab. Produkten har alltid fungerat bra och vi har inte hört några 
klagomål. 
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8. Vilka för- och nackdelar har den?  
Ser bara fördelar med systemet då det både åtgärdar fukt och luktproblem. Relativt lätta att 
montera och ett prisvärt system. 
 

9. När rekommenderas användningen av den? 
Framförallt vid emissionsproblem, men också när den relativa fuktigheten i betongplattan är 
hög. 
 

Övrigt 

För att undvika småkryp och mögel i utrymmet under golvet är det viktigt att man rengör 
betongytan ordentligt innan det mekaniska golvet monteras. Inget organiskt material får ligga 
kvar på ytan.  

När Platongolv monteras i flerbostadshus sker oftast evakueringen av de boende i etapper: 
en trappuppgång i taget. De boende får bo i tillfälligt baracker nära huset. 

	   	  



	  

88 

Intervju	  14	  	  
	  

Namn Kenneth Knutson 
Arbetsgivare Dexor AB 
Produkt DexorBond 
Befattning  
Datum 2014-10-27 
	  

Faktafrågor 

1. Hur lång tid tar det att åtgärda problemet med er produkt? 
Det tar ca 1 timme för en person att lägga ett skikt DexorBond på 60-80 m2 golv.  
 

2. Hur mycket kostar det att åtgärda en kvadratmeter golvyta? (kr/m^2) 
DexorBond emissionsspärr kostar ca 185 kr/m2 för material och arbete. 
 

3. Kan produkten användas på platta på mark? 
Ja, DexorBond kan användas på platta på mark. Då ska all kaseinspackel avlägsnas innan 
primer läggs på. När det gäller bjälklag med RF under 75 % behöver man inte ta bort 
kaseinspacklet om det sitter fast på underlaget. Däremot om man märker att det lossnar när 
golvbeläggning och lim tas bort ska man även ta bort spacklet. 
  

4. Vilka underhållsbehov har produkten? 
Produkten har inga underhållsbehov.  
 

5. Vad har den för livslängd? 
Produkten har fungerat bra i 25 år i ett projekt där den använts. 
 

6. Kan ni lämna garanti att det fungerar över längre tid? Hur lång tid? 
10 års garanti gäller på våra produkter. 

	  
Erfarenheter 

7. Vad har du för erfarenheter av er produkt? 
DexorBond har fungerat bra hittills, vi har inte hört några klagomål. Den är billigt i jämförelse 
med mekaniskt ventilerat golv och den behöver inget underhåll. 
 

8. Vilka för- och nackdelar har den? 
Fördelarna är att det är billigt jämfört med andra produkter och det går snabbt att applicera på 
golvyta. Produktens livslängd är lång och den har inga underhållskrav.  
 
Byggnaden behöver inte evakueras under tiden åtgärdsarbetet med DexorBond pågår. I vissa 
fall kan folk bo kvar i lägenheten eftersom ett rum åtgärdas i taget. Dock krävs det att man 
flyttar på köksskåp, toalettstol, garderober m.m. för att kunna applicera produkten på hela 
golvet. 
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Intervju	  15	  

	  

Namn Janne Samuelsson 
Arbetsgivare Silanex 
Produkt 
Befattning 

Florosil TS 
Teknisk chef 

Datum 2014-10-27 
	  

Faktafrågor 

1. Hur lång tid tar det att åtgärda problemet med er produkt?	  
På en dag (8 timmar) kan en person applicera Florosil TS på ca 250 m2 golv beroende på 
förutsättningarna.   
	  

2. Hur mycket kostar det att åtgärda en kvadratmeter golvyta? (kr/m^2)	  
Det kostar ca 200 kr att åtgärda en kvadratmeter golvyta med Florosil TS inklusive arbetet. 
	  

3. Kan produkten användas på platta på mark?	  
Ja, produkten kan användas på platta på mark även då det inte finns något kapillärbrytande 
skikt under.  
	  

4. Vilka underhållsbehov har produkten	  
Inga underhållsbehov.	  
	  

5. Vad har den för livslängd?	  
Samma som betongen. 
	  

6. Kan ni lämna garanti att det fungerar över längre tid? Hur lång tid? 
10 år 

Erfarenheter 

7. Vad har du för erfarenheter av er produkt? 
Florosil TS har funnits i ca 9 år och använts på ungefär 400 000 m2 golv. Produkten finns 
fortfarande på marknaden vilket är ett bevis på att det har fungerat bra.  

Vi säljer produkten endast till auktoriserade golventreprenörer som vet hur de ska hantera 
produkten. Detta för att arbetet ska utföras på rätt sätt. 
 

8. Vilka för- och nackdelar har den? 
Fördelarna är att den inte bygger på höjden, det går snabbt att applicera och det är billigt. 
Produkten innehåller inga farliga ämnen och är därför inte skadligt för personer som arbetar 
eller bor i byggnaden under tiden arbetet pågår. Ingen total evakuering av byggnaden krävs 
utan oftast utförs arbetet i en lägenhet i taget. 

 Produkten rekommenderas inte om det finns vissa föroreningar i betongen från till 
exempel olja i industrilokaler. Då bör man välja en annan metod. 


