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Abstract

Nordströms museum in Norrtälje

Afram Chamoun & Daniel Tudt

Nordströms museum is the heritage of Torsten Nordström. During his lifetime 
Torsten acquired a large variety of collectables that can be found in his museum. 
Due to a construction project in the neighborhood the foundation of Nordströms 
museum got disturbed. This led to the chimney of the building sinking, which gave 
rise to new problems for the construction. Today water is leaking through the plate 
roof and the building technology is outdated which has contributed to moisture 
damage in the attic. If nothing is to be done the collection is at risk to be 
destroyed. 

Prior to this written report relevant literature has been studied and two inspections 
has been carried out. Because of insufficient documentation regarding the 
construction of the building assumptions had to be made. 

With a curved roof full of cavities, rainwater is leaking through to underlying and 
sensitive parts of the building. The attic is without heating and its walls are missing 
vapor barriers and isolation. In combination all the above can cause major damage 
to the building.

This study has resulted in a list of suggested actions against the moisture problem 
of the roof and is meant to be used as a basis for future decision regarding an 
eventual renovation of Nordströms museum.
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Sammanfattning 
 
 
Nordströms museum är ett arv som efterlämnats av Torsten Nordström, en svensk färghandlare 
och samlare. Museet med dess samlingar förvaltas idag främst av Torsten Nordströms stiftelse 
och de många föremål  Nordström samlade är nu öppna för allmänhetens ögon. Men trots ett 
för övrigt fint museum har fastigheten ett antal allvarliga problem som bör åtgärdas inom en 
snar framtid. I dagsläget läcker det in vatten genom plåttaket som tidigare fungerat utan någon 
större anmärkning. Detta har i kombination med de utdaterade byggnadstekniska lösningarna i 
huset orsakat fuktproblem i vinden och vindsvåningen samt orsakat en sämre miljö för 
samlingen. Självklart är detta något som förekommer i de flesta hus som byggts i början av 
1900-talet med liknande byggteknik och kvalitet men det som gör detta fall unikt är att 
skorstenen med sammanhängande bjälklag och tak börjat sjunka då, enligt förvaltarna, ett 
bygge i närheten påbörjades för ett par år sedan. I och med att skorstenen sjunkit så har taket 
böjts vilket särat på takplåtens falsar, detta tillåter fritt vatten att sippra igenom. 
  
Inför arbetet har det genomförts två besiktningar och litteraturstudier relevanta för rapporten. 
På grund av bristfällig information relaterat till byggnaden så har en stor del av denna rapport 
grundat sig i antaganden. Idag har museet ett krökt tak med håligheter som tillåter vatten att 
tränga igenom och skada underliggande konstruktioner. Innerväggarna på vindsvåningen 
saknar ångspärr och isolering dessutom finns det inget värmesystem på vindsvåningen.  
  
Syftet med denna rapport är att delvis försöka avgöra vad det är som ligger till grund för de 
skadar som finns i byggnaden men även för verka som beslutsunderlag för vidare åtgärder för 
förbättring av byggnad och fastighet.  
  
Denna rapport har resulterat i en lista med åtgärdsförslag för att förbättra fukt och temperatur 
skillnader. Ekonomiska aspekter har inte beaktats under denna rapport. Listan är ämnad för att 
användas som ett underlag för hur man kan lösa problemen som drabbat Nordströms museum 
och kunna göra ett utförligt val. 
  
De rekommenderade åtgärderna som presenterats i denna rapport är: 

•      Takbyte 
•      Isolering av innerväggar 
•      Montering av ångspärr 
•      Värmesystem 
•      Mögelsanering 

  
Utöver de rekommenderade åtgärderna så har ett par akuta lösningsförslag presenterats. 
  
Nyckelord 
Nordströms museum, fukt, mikroorganismer, mikrobiell påväxt, mögel, röta, tak och åtgärder 
 



  



Förord 
 
Vi vill börja med att tacka vår ämnesgranskare Tor Broström som hjälpte oss att få kontakt med 
Norrtälje kommun och för hans vägledning genom hela arbetet. Därefter vill vi tacka André 
Enkler på Norrtälje kommun för att han hjälpte till att anordna platsbesök och för att han alltid 
var kontaktbar under de senaste månaderna. Sist men inte minst vill vi också tacka Hans och 
Eva Landberg från Axel, Julia och Torsten Nordströms stiftelse för ett vänligt bemötande på 
plats och besvarade frågor angående situationen på Nordströms museum. 
 
Detta examensarbete är skrivet vid Uppsala Universitet som en avslutande del av 
högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik 2019. 
 
Vårt arbete kring Nordströms museum har gett oss en djupare förståelse för byggnadsteknik 
och underhåll av äldre byggnader. 
 
Följande avsnitt har skrivits av Afram Chamoun: kapitel 2, kapitel 3 och kapitel 6 
Följande avsnitt har skrivits av Daniel Tudt: kapitel 4, kapitel 5 och kapitel 7,  
 
Kapitel 1 och 8 skrevs gemensamt. 
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1 Bakgrund 
Torsten Nordström föddes år 1892 i Norrtälje. Hans far Carl Axel Nordström var en mycket 

framgångsrik entreprenör som öppnade Norrtäljes första färg-, tapet- och kemikalieaffär. Efter 

faderns död var det självklart för Torsten som var det enda barnet att ta över affären och fortsätta 

det hans far hade startat. Torsten växte upp förmögen och kunde anlita medarbetare för att sköta 

verksamheten vilket gav honom möjligheten att uppleva och ägna sig åt sina intressen. I 

Torstens fall var det teater, film och hans egen samling av föremål. Han blev känd som en 

samlare då han samlade på allt från gamla biobiljetter till olika föremål från andra länder. Alla 

föremål samlade han i sitt hem, vilket idag är ett museum. Torsten avled år 1951 och 

samlingarna förvaltas av Axel, Julia och Torsten Nordströms stiftelse (Nordströms Museum 

2017). 

 
 
1.1 Nuläge 
I dagsläget är Nordströms museum drabbat av fukt- och rötskador i takkonstruktionen och 

vindsvåningen påverkas av stora temperaturskillnader beroende på årstid och väder. Ytterligare 

så riskeras även museets utställning på vindsvåningen att ta skada med hänsyn till dessa 

omständigheter. Utöver detta upplevs luften på delar av våningen som unken och illaluktande 

vilket med stor sannolikhet är en produkt de fukt- och rötskador som finns i byggnaden. Som 

följd kan även detta vara en indikation på mikrobiell påväxt, vilket är skadligt och kan framkalla 

sjukdomar. 

 

Byggnadens bottenplan hyrs ut till en aktiv föreningsverksamhet som regelbundet håller 

sammanträdanden för dess medlemmar. På både kort och lång sikt riskerar även den nedre 

planen att påverkas av fuktproblemen på det översta planet, beroende på hur omfattande 

fuktskadorna är.  

 

Takkonstruktionen på Nordströms museum är bristfällig, efter år av slitage och frånvarande 

förvaltning läcker taket in och riskerar att vidare förstöra det arv Nordström har lämnat efter 

sig.  
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Denna rapport kommer att täcka en rad av föreslagna åtgärder baserat på den specifika 

situationen och byggnaden. För att uppfylla en acceptabel vistelse- och arbetsmiljö krävs det 

att ovanstående problem åtgärdas snarast. 

 
 
1.2 Syfte och mål 
Syftet med denna rapport är att föreslå olika åtgärder för att lösa de fuktrelaterade problemen i 

taket och på vinden. Målet är att rapporten ska kunna användas som underlag för framtida beslut 

gällande Nordströms museum. 

 
 
1.3 Frågeställning 

• Vilka byggnadstekniska åtgärder kan användas för att förhindra vidare skador på 

fuktskadade vindsutrymmen och tak. 

 
 
1.4 Avgränsning 
Denna rapport utgår till stor del från slutsatser efter platsbesök, då det endast finns bristfällig 

information angående tillbyggnad, materialval och ritningar för de olika byggnadsdelarna. 

Fokus ligger på taket då det är orsaken till de största fuktrelaterade problemen. 

 
 
1.5 Byggnaden 
Nordströms museum ligger på adressen Strömgatan 2, 761 30 Norrtälje (se Figur 1.2 nedan för 

stadskarta och Figur 1.1 för att se huset). Byggåret för det första husplanet var 1901, årtal för 

tillbyggnad är okänd. Huset är en träbyggnad med bärande yttervägg- och 

skorstenskonstruktion. Träfasaden är gulmålad och i form av enkelfasspont med vita detaljer 

av trä. Det finns ett antal olika typer av två glas-träfönster, som 1-luft, 2-luft, 3-luft- och 4-

luftfönster i varierande storlekar, varav vissa med spröjs och andra inte. Plåttaket är grått och 

enkelfalsat. 

 

En stor del av byggnadens bärande konstruktion består av skorstenen av tegel i mitten av 

byggnaden. Enligt förvaltarna började problemet med det läckande taket eskalera då ett 

nybygge startade tvärs över gatan. Detta medförde sättningar i marken och därmed grundens 

stabilitet då byggnaden är placerad på lermark. Denna åtgärd störde grunden på Nordströms 
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och skorstenen började sjunka ner. Därav följde att bjälklaget på övervåningen började bukta 

rejält då skorstenen är en väsentlig del i byggnadens stomme. Dessutom särades plåten och 

falsarna på taket vilket möjliggör för regnvattnet att läcka igenom. Plåten på taket är direkt 

monterad på underlagstaket, vilket lämnar råsponten exponerad mot vatten som läcker in. Det 

finns en luftspalt i taket den är dock liten och tillåter inte kallvinden att ventileras ordentligt.   

 

Olikt de första två planen är husets vindsvåning inte isolerad alls, innerväggarna är direkt 

monterade på yttertaket med masonitskivor eller brädor. Bristen på isolering i halvvåningen 

orsakar stora temperaturskillnader i våningen. Detta i kombination med det läckande taket 

bidrar till en fuktig miljö med begränsade uttorkningsmöjligheter då temperaturen håller sig 

låg. 

 

Huset har ett klassiskt självdragssystem, det är alltså tryckskillnaderna i huset som reglerar 

ventilationen. Vattenburen värme används i de två första våningarna, det finns ett antal 

radiatorer i det första planet och en på andra våningen. Det finns ingen värme på det översta 

planet.  

 
Figur 1.1 Nordströms museum från gatan. 
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Figur 1.2 Stadskarta över Norrtälje. Nordströms museum markerad med röd punkt. 
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2 Grundläggande teori 
För att kunna få en god förståelse över Nordströms museum och dess problem krävs det en 

grundläggande kunskap inom trä- och fuktteori. Rapporten behandlar grundläggande teori och 

relevanta begrepp för situationen i fråga. Teorin har fokus på trä då byggnaden är ett trähus. 

 
 
2.1 Träets uppbyggnad 
Figur 2.1 nedan illustrerar en trädstam och dess beståndsdelar. I mitten av stammen finns 

märgen som sträcker sig genom hela stammen, efter märgen finns veden och sedan barken. 

Ytterbarken består av döda celler och har som funktion att vara ett skyddande lager för trädet. 

Innerbarken består av levande celler och har uppgiften att transportera näringen från trädkronan. 

Trädkronan är partiet av trädet där stammen grenar ut sig och bär löv/frukt. Efter barken så 

finns kambiet, i kambiet så sker tillväxten av trädet genom celldelning där en del av cellerna 

blir bark och en del blir ved.  

 

Veden kan delas i två delar, kärnan och splinten. Kärnan är den inre delen och börjar bildas vid 

ungefär 30 års ålder, kärnveden deltar inte i näringstransporten då transportvägarna i kärnveden 

blockerats. I vissa trädarter så bildar kärnveden vissa ämnen så som kåda vilket ökar 

hållfastheten i trädet. Veden har en mikrostruktur som är består av celler som är långa, dessa 

celler är ihåliga. Cellens vägg, den så kallade primärväggen är uppbyggd av cellulosa, 

sekundärväggen av cellväggen är uppbyggt av tre ämnen, dessa är cellulosa, hemicellulosa och 

lignin. Sekundärväggarna består av fibriller, dessa är element som liknar trådar. Fibrillerna är 

uppbyggda av cellulosa (Burström 2000). 

 

Cellulosa, hemicellulosa och lignin är de viktigaste beståndsdelarna i träet. Fuktskador och 

angrepp av mikroorganismer kan förtära dessa ämnen och samtidigt minska hållfastheten i 

virket (Träguiden 2018). 
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Figur 2.1 Trädstammens uppbyggnad (Träguiden 2015) 
 
 
2.2 Fukt och temperatur 
Ett mått på den mängd vattenånga i luften kallas för Ånghalt, den mäts vanligtvis i gram per 

kubikmeter [g/m3]. I bebodda byggnader är ånghalten högre inomhus jämfört med utomhus, 

detta är på grund av boende som producerar fukt i byggnader genom till exempel dusch, 

matlagning och träning. Den relativa fuktigheten (RF) är ett mått på hur mycket vattenånga luft 

bär på och är helt beroende på temperaturen. En högre temperatur kan ha en större mängd 

ånghalt och en lägre temperatur håller en mindre mängd. Daggpunkten eller mättnadsånghalt 

är begrepp som används för att beskriva när RF har nått 100 % (Nevander & Elmarsson 2006). 

När mättnadsånghalten är nådd så börjar vattenångan att kondenseras, ett praktiskt exempel på 

detta är när varm luft kommer i kontakt med en kall yta. 

 

Vanliga anledningar för fuktproblem är tryckskillnader i byggnader, otätheter, dålig ventilation 

och bristfällig hantering av ångspärr under genomförandet. Tryckskillnader som till exempel 

ett övertryck i övervåningar kan leda till att fuktig luft sipprar genom otätheter där luften sedan 

kyls, fukt kondenseras sedan och hamnar i byggdelarna därför är det viktigt att fuktig luft 

ventileras ut på ett bra sätt (Nevander & Elmarsson 2006).  
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Ett praktiskt exempel är Nordströms museum, där temperaturen i vindsvåningen är varierande. 

När temperaturen går från varm till kall så kan mättnadsånghalten nås och gör att kondens sker 

på byggnadsdelar och föremål.  

 
 
2.2.1 Fukttransport 

Fukt kan transporteras i ångfas genom konvektion eller diffusion. Konvektion är vanligtvis den 

mer skadliga fukttransporten som sker i träbyggnader, konvektion drivs av tryckskillnader 

(Träguiden 2017a). Orsaken för tryckskillnader kan bero på ett antal orsaker, vindtryck och 

temperaturskillnader exempel på detta. Tryckskillnaderna i en byggnad får luft att pressas 

genom otätheter som till exempel skarvar och hål i strävan efter att nå jämvikt, detta är vanligt 

fenomen men det blir problematiskt om fuktig luft pressas genom varmt till kallt, detta medför 

hög skaderisk då RF ökar och kondens uppstår.  

 

Till skillnad från konvektion sker diffusion på grund av skillnader i ånghalt, den strävan 

vattenmolekylerna har efter jämvikt gör att fukten diffunderar genom klimatskalet. Då det 

ånghalten i regel är högre inomhus så rör sig luften inifrån och ut (från en högre 

fuktkoncentration till en mindre). Diffusion rör sig genom materialet för att nå sin 

slutdestination, det är en långsammare process jämfört med konvektion då fukten måste vandra 

genom träcellerna i ångfas. Diffusionshastigheten beror på materialets ångtäthet och hur stor 

skillnad det är mellan ånghalten, användning av till exempel tät tapet och ångspärr kan diffusion 

i stort sett förhindras (Nevander & Elmarsson 2006). En illustration över Konvektion och 

diffusion nedan (Figur 2.2). 

 
Figur 2.2 illustration över konvektion och diffusion (Träguiden 2017a) 
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Kapillärsugning är ytterligare en metod som möjliggör för fukt att transporteras mellan material 

men i motsats från konvektion och diffusion så sker detta inte ångfas, för att fukten ska kunna 

transporteras genom kapillärsugning så behöver fukt i vätskefas komma i kontakt med 

materialets yta. För att fukten ska kunna transporteras i vätskefas behöver det bildas ett 

sammanhängande porvattensystem, denna fas kallas för kritisk fukthalt (Nevander & 

Elmarsson 2006). 

 
 
2.2.2 Fukthalt och fuktkvot 
Fukthalt är ett mått som används för att beskriva hur mycket vatten som finns i ett material, 

detta mäts i kilogram per kvadratmeter [kg/m3]. Fuktkvot är däremot ett mått på förhållandet 

mellan fuktinnehållet och mängden torrt material, detta mäts i procent [%] (Nevander & 

Elmarsson 2006). Ett materials uppfuktning kan förklaras på följande sätt med Figur 2.3 som 

underlag: 

• Inom det hygroskopiska området är fukthalten beroende på hur fuktig luften är 

runtomkring, absorption av fukt sker alltså i ångfas under detta intervall. Materialet 

söker jämvikt med luften runt omkring så om den övre gränsen för det hygroskopiska 

området ska nås så måste RF vara strax under 100 %. Ett materials hygroskopi beskriver 

hur materialet reagerar på fuktigheten runt omkring. Ett hygroskopiskt material 

absorberar eller avger fukt beroende på RF i luften då materialet strävar efter jämvikt 

med omgivande luft. 

 

• Den kritiska fukthalten är fasen då det finns nog med vatten i materialet för att det ska 

bilda porvattensystem inuti. När materialets fukthalt är lägre än den kritiska fukthalten 

så sker mestadels av fukttransporten i ångfas men när fukthalten överstiger sin kritiska 

gräns övergår mestadels av fukttransporten till vätskefas. Benämningen kritisk fukthalt 

används i två syften, det ena syftar på kritiskt tillstånd för funktionen och hållbarheten 

i materialet och det andra syftar på en gräns mellan olika fukttransport-mekanismer. 

 

• Utsätts ett material för direkt kontakt med fukt i vätskefas under lång tid når materialet 

till slut gränsen kapillärmättnad. Materialet når denna gräns genom kapillärsugning. 

Trots benämningen så är inte materialets porsystem helt mättat när gränsen nås, ett 

material kan inte nå 100 % mättnad genom kapillärsugning. 
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Figur 2.3 Fukt i material (Nevander & Elmarsson 2006) 
 
 
2.2.3 Mikrobiell påväxt 
Då trä är ett organiskt material som ingår i det naturliga kretsloppet så kan det angripas av 

mikroorganismer, det finns ett antal olika mikroorganismer som angriper trä och kan ha en 

påverkan på materialets hållfasthet och utseende (Träguiden 2018). När det gäller mikrobiell 

påväxt så finns det ett kritiskt fukttillstånd, detta begrepp syftar på det fukttillstånd som tillåter 

tillväxt att ske. Enligt Boverkets Byggregler så ska RF inte vara över 75 % i rumstemperatur 

under längre perioder om inte materialet har ett annat kritiskt fukttillstånd dokumenterat (BBR 

2011). Det kritiska fukttillståndet är beroende på RF och temperatur, tillsammans så kan dessa 

två variabler skapa en miljö för Mikrobiell påväxt . (Se Figur 2.4) 

 
Figur 2.4 Kritiska fukttillstånd för trä med hänsyn tagen till temperaturnivå och varaktighet 
hos fukttillståndet (Träguiden 2018). 
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2.2.3.1 Mögelsvampar 

Dessa svampar som nämns nedan förökar sig på likadant sätt, genom sporer. När det gäller 

mögelsvampar så växer de bara på utsidan av material och jobbar sig inte in i materialet. 

Mögelsvampar angriper materialet först med sporer eller hyffragment som sätter sig på 

materialets yta och som sedan med rätt förhållanden gror till hyfer. När flera hyfer gror bildar 

de en koloni kallad mycel, detta är svampens rotsystem som gör det möjligt för svampen att ta 

upp näring. När ett mycel bildats räknas det som en mögelpåväxt (Andersson 2016). 

Mögelsvampen bildar sedan konidioforer vilket tillåter svampen att skapa egna sporer som 

sedan kan sprida sig och angripa annat material, se Figur 2.5 för en illustration över detta. 

 
Figur 2.5 Mögelsvamparnas livscykel (Träguiden 2018). 
 

Mögelsvampar växer väldigt hastigt och kan ge stora skador redan under ett par dagar under 

rätt förhållanden. Som tidigare sagt så förökar sig svampen genom sporer och hyffragment, 

dessa finns alltid i luften men som mest under höst och sensommaren. Mögelsvampen kan inte 

förändra hållfastheten i materialet då svampen inte kan bryta ner cellulosan i trä. För en 

mögeltillväxt krävs följande: 

• RF över 75 % 

 

• En temperatur mellan -5ºC och +55ºC. De optimala temperaturerna för de flesta 

mögelsvamparna ligger på +20ºC och +30ºC. 
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• Små mängder näring 

 

• Syre 

 

• Sporer eller hyffragment 

 

Ett stort angrepp av mögelsvampar kan resultera i grått, vitgrått, grågrönt, gulgrönt eller 

gråsvart ludd. Detta ludd är mycel strukturerna. Estetiska ändringar i virket som kan uppstå på 

grund av mögelsvamp kan vara mörka fläckar, dessa fläckar kan dock vara ofärgade vilket gör 

det svårt att karaktärisera det. Mögelsvamparna kan ge ut en obehaglig lukt, styrkan av lukten 

kan variera beroende på svampart (Träguiden 2018). 

 
2.2.3.2 Blånadsvampar 

Blånadssvamp kan till skillnad från mögelsvampen växa på både utsidan och insidan av ett 

trävirke, det kan även växa när ytan är målad. Blånadssvamparna medför ingen ändring i 

materialets hållfasthet men det ökar permeabiliteten, detta innebär att materialet får det lättare 

att ta upp mer vatten. Om blånadsvamp ska kunna angripa trä så krävs det att fuktkvoten i 

materialet ska överstiga 30 %. Som namnet Blånad föreslår så får utsatt virke en blå ton på ytan 

och/eller i träveden. 

 

Enligt Träguiden så kan blånadsvamp vara ett enklare sätt för röta att angripa virket och därför 

är det viktigt att inte använda virke som blivit infekterat med blånadsvamp i fuktutsatta områden 

så som fönster och utomhuspaneler (Träguiden 2018). 

 

2.2.3.3 Rötsvampar 

Rötsvampar har till skillnad från de ovanstående svampgrupperna förmågan att bryta ner virket, 

rötsvampar kan bryta ner hemicellulosa, cellulosa och lignin i trä. Rötsvampar sprider sig på 

samma sätt som de andra svamparna, det vill säga genom sporerna i luften som sedan bildar 

hyfer på virkets yta. Dessa ämnen som rötsvamparna bryter ner i veden används i rötans 

ämnesomsättning i dess hyfer. Eftersom dessa svampar kan bryta ner virket så försämras 

hållfastheten hastigt (Träguiden 2018). 

 

Den vanligaste rötsvampsgruppen som angriper byggnader är brunröta, de andra två grupperna 

av röta är vitröta och lösröta. Kännetecken för brunröta är om ett virke har färgats brunt och 
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sprickor som bildar fyrkantiga partier i virket, brunröta påverkar hållfastheten väldigt tidigt 

under ett angrepp. 

Vitröta är förekommer inte vanligtvis i byggnader, dessa svampsorter angriper oftast lövträd. 

Kännetecken för ett angrepp av vitröta är att veden i träden blir vita och att veden blir fibrös 

och inte spricker som brunröta. 

 

Lös röta kan angripa material som utsätts för en hög fuktbelastning en lång tid, exempel på 

sådana konstruktionsdelar är fönsterpartier. Rötan förekommer på ytan av virket. Angrepp av 

lös röta kan leda till en stor försämring i hållfasthet. kännetecken för denna röta är små sprickor 

på ytan av virket (Träguiden 2018). 

 

För att röta ska kunna angripa ett virke och kunna växa behöver de: 

• Syre 

 

• Fuktkvot mellan 20 % och 120 %, det mest optimala är mellan 40 % - 80 % 

 

• Temperatur mellan 0ºC - 40ºC, det mest optimala är mellan 15ºC - 30ºC 

 

• Ett pH-värde mellan 2 – 7, det mest optimala är när pH är 5 

 
Figur 2.6 Rötrisk (Träguiden 2018) 
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Illustrationen ovan (se Figur 2.6) visar sambandet för de variabler som krävs för att det ska 

finnas en risk för ett angrepp av rötsvampar, om en av dessa variabler inte uppnår kravet så 

finns det ingen rötrisk (Träguiden 2018). 

 
 
2.2.4 Fuktkonsekvenser i trä 

Trä är ett hygroskopiskt material vilket innebär att det lätt tar upp och avger vatten, materialets 

fuktkvot och övriga egenskaper är alltså helt beroende av det omgivande klimatet. Trä försöker 

ständigt hamna i jämvikt med klimatet, därför är det viktigt att ge materialet rätt förutsättningar. 

Beroende på trämaterialets egna fuktkvot så kan materialet svälla eller krympa när det strävar 

efter jämvikt, en ändrad fuktkvot kan påverka egenskaper såsom hållfasthet och dimensioner 

(Träguiden 2017b).  

 

Trä är ett anisotropt material när det gäller fukt, detta innebär att rörelser på grund av fukt ger 

olika  deformationer i olika riktningar. När det gäller trä så sväller eller krymper virket olika 

mycket beroende på riktning. Virket sväller/krymper mest i tangentiell riktning, lite mindre i 

det radiella ledet och mycket mindre i fiberriktningen, se Figur 2.1 ovan för en tydligare bild 

(Burström 2000).  

 

Som tidigare nämnt i rapporten är den största faran för trävirket ett angripande av svampar, 

fukten är inte farlig för virket men den kan öka eller minska förutsättningarna för ett angrepp 

av röta med mera. 

 
 
2.3 Kallvind och komplikationer ur fuktperspektiv 
En kallvind består av ett värmeisolerat bjälklag med en uteluftsventilerad kall vind med 

vattenavledande yttertak. Detta innebär att klimatet innanför blir som klimatet utanför. Under 

höst- och vinterhalvåret betyder det att den relativa fuktigheten kommer att vara hög, vilket 

leder till att kallvindskonstruktioner löper stor risk för kondens. Vidare, om vatten skulle läcka 

in under vinterhalvåret så får vinden inte möjlighet att torka ut. En stor orsak till fuktproblem i 

kallvindar är fuktkonvektion. Fuktkonvektionen är vanlig i hus som använder 

självdragsventilation då det i regel råder ett övertryck i taknivå i dessa hus. En bra ångspärr är 

viktigt i hus med självdragssytem då det hindrar fuktkonvektion och fuktdiffusion. 
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Ett över-isolerat vindsbjälklag är en vanlig orsak till att fuktproblem och mikrobiell påväxt sker 

i kallvindar. När det är över-isolerat blir det väldigt kallt i kallvinden, och om det blir för kallt 

så minskar mättnadsånghalten i luften vilket leder till ett alltför högt RF (Samuelson & 

Hägerhed Engman o.d).  
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3 Metod 
Inledningsvis så genomfördes ett platsbesök för att få en uppfattning om hur omfattande 

takläckagen var och hur situationen ser ut på plats. Därefter gjordes ett uppföljande platsbesök 

vid vilket mätningar genomfördes i utsatta byggnadsdelar. Efter att de utsatta delarna hade 

identifierats så jämfördes relevanta byggtekniska lösningar med hjälp av litteratur för att nå en 

slutlig lösning. 

 

Information har samlats genom platsbesök (fallstudier), samtal med förvaltare och 

litteraturstudier. 

 
 
3.1 Analytisk metod 
Den analytiska metod som används i denna studie är kvalitativ. En kvalitativ metod är inom 

samhällsvetenskap ett samlingsbegrepp för ett arbetssätt som innebär att forskaren är en del av 

den sociala verklighet som analyseras. För denna studie skedde analys och datainsamling 

samtidigt där syftet är att åstadkomma en helhetsbeskrivning (Ne.se, o.d). Då en kvalitativ 

metod används hämtades data från observationer vid studiebesök vid två olika tillfällen. Utöver 

detta så utfördes även intervjuer med förvaltarna i avsikt att samla information som observerats. 

 
 
3.2 Metodik för utförda mätningar 
Vid fuktmätningarna användes en fuktkvotsmätare. Fuktkvotsmätaren är utrustad med två 

elektroder, dessa slås in i virket i linje med fiberriktningen. Platser som uppmätts har varit de 

områden som löper störst risk för uppfuktning och dåliga förhållanden för upptorkning. 

Placeringen på virket gjordes 300 mm från virkets ände och slogs in till ungefär 0,3 av brädans 

tjocklek (Figur 3.1). En korrigering på +1% fuktkvot har tillämpats då den uppmätta 

temperaturen överskrider 20°C. 
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Figur 3.1 Illustration på användning av fuktkvotsmätare (Sp o.d) 
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4 Nulägesanalys 
Det utfördes två platsbesök på Nordströms museum, först en okulär besiktning och därefter en 

fuktteknisk besiktning. En stor del utrymmen på vindsvåningen granskades, men inte alla.  En 

del utrymmen i vinden var alltför svårtillgängliga och skulle kräva ytterligare skyddsutrustning 

för att kunna undersökas. 

 
 
4.1 Antaganden 
Den bristfälliga dokumentationen gällande takets konstruktion medför att rimliga antaganden 

har behövts göra. Efter samtal med förvaltarna och okulär besiktning så antogs 

takkonstruktionen. Takets delar var enkla att identifiera visuellt och inget var undangömt. 

 
Figur 4.1 på vindsvåning från trappuppgången 

 

Direkt från trappen upp till vindsvåningen kan det observeras att det finns en del med innertak 

(Figur 4.1), vidare finns utrymmen i våningen som saknar innertak och som exponerar yttertaket 

vilket visas på (Figur 4.2). Under besiktningen märktes det att plåttaket är direkt placerat på 

råsponten och att innertaket enbart består av masonitskivor placerade undertill. Detta baseras 

på att tjockleken på taken mellan rummen är alltför liten för att taket ska vara isolerat. 
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Figur 4.2 Plåttaket placerat direkt på underlagssponten. 

 

På grund av bristfällig dokumentation av vindsvåningen så ritades en skiss baserat 

planlösningar för undre planet med avsikt att underlätta för läsaren (se Figur 4.3). 

 
Figur 4.3 Skiss över vindsvåningen 
 
 
4.2 Okulär besiktning 
Dagarna innan den okulära besiktningen hade det varit kraftig nederbörd, och detta medförde 

att förvaltarna blivit tvungna att täcka över känsliga föremål och sätta ut hinkar under utsatta 

områden för att förhindra mer skador i byggnaden. 

 

Inledningsvis inspekterades den nedre delen av takkonstruktionen  (U1) och det observerades 

ett flertal fuktskador i varierande storlek, vilket illustreras av Figur 4.4 med de vita fläckarna 

vid punkt A och B.  
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Figur 4.4 Bild på mögelangrepp 

 

Ett extremt exempel på hur skadade plankorna var i vinden (Figur 4.5) 

 
Figur 4.5 Fuktskadad planka 

 

Vidare granskades ett av sovrummen R1. Här fanns det indikationer på att fritt vatten hade läckt 

ner genom taket och bildat tydliga markeringar (Figur 4.6). Utöver detta noterades även en lukt 

skild från resten av våningsplanet, vilken kan beskrivas som instängd och gammal. 
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Figur 4.6 Innertaket i rum R1 

 

Fortsatt så iakttogs rummet R2, vilket är placerat i den sydliga delen av byggnaden. Även här 

kan markeringar orsakade av läckande vatten i taket noteras ovanför tavlan (Figur 4.7). Till 

skillnad från R1 noteras det inte någon särskild lukt. 

 
Figur 4.7 Innertaket i rum R2 

 

Slutligen för den okulära besiktningen så kontrollerades vinden. Det var lågt i tak och i stor 

omfattning var utrymmet begränsad beroende på den mängd föremål och bråte som täckte större 

delen av planet. Råsponten här har tydliga mörka missfärgningar. Det fanns ingen isolering på 

vindsbjälklaget (Figur 4.8). Det som kan misstolkas som isolering är diverse skräp som har 

samlats under åren. 
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Figur 4.8 Vinden ovanför huvuddelen 
 
 
4.3 Teknisk besiktning 
Syftet med den tekniska besiktningen var att med hjälp av data kunna verifiera vilka 

byggnadsdelar som är i mycket dåligt skick och nödvändiga att byta ut. Mätningarna utfördes i 

samtliga utrymmen där taket var exponerat, med störst fokus på vinden. Mätningarna 

genomfördes på följande byggnadsdelar: råspont, takstol och råspont vid nock. Temperaturen i 

vindsvåningen var 25℃ vid tiden då mätningarna gjordes. 
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5 Resultat 
Resultaten för den tekniska besiktningen (Tabell 5.1). Temperaturen utomhus under 

mätningarna var 25℃. 

Byggnadsdel Orientering Fuktkvot (vid 25℃) % 

Råspont Väst 12,6 – 13,6 

Råspånt (nock) Väst 14 – 14,6 

Takstol Väst 13 – 13,3 

Råspånt Öst 18.1 

Råspont (nock) Öst 14,5 

Takstol Öst 12,5 – 13,3 

Råspont Nordväst 18,9 

Råspont (nock) Nordväst 18.3 

Takstol Nordväst 16 

Råspont Nordöst 12,2 

Råspont (nock) Nordöst 18 – 18,3 

Takstol Nordöst 16 

Tabell 5.1 uppmätt fuktkvot 

 
5.1 Tolkning av besiktning och mätvärden 
Den okulära besiktningen gav starka indikationer på att takkonstruktionen utöver läckage lider 

av fukt- och mögelskador med symptom som karakteristiska missfärgningar och illaluktande 

miljöer. Missfärgningar sträckte sig utöver takkonstruktionen vilket också indikerar att hela 

takkonstruktionen lider av mögelangrepp. Vidare antyds det att den mikrobiella påväxten 

sprider sig i delar av byggnaden i och med den illaluktande luften i ett av rummen.  

 

Fortsatt med den tekniska besiktningen så påvisas det ytterligare att omfattande delar av 

takkonstruktionen är drabbad av kritiska fuktkvoter. Figur 5.1 redovisar kritiska gränser för 

fuktkvot, de uppmätta värdena sträckte sig upp till en fuktkvot på ca 19 %. Med hänsyn till att 

mätningen skedde efter en följd av torra dagar så finns en stor möjlighet att det förekommer 

högre värden efter nederbörd och vinterhalvåret. Dock att beakta är eventuella felkällor kan ha 

haft en påverkan över resultatet. 
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Figur 5.1 Risk för angrepp av mikroorganismer (Sp 2012) 
 
5.1.1 Felkällor för mätvärden 

För att med större säkerhet säkerställa ett materials fuktkvot krävs det ytterligare mätningar och 

felkällor måste minimeras. Tabellens värden kan således betraktas mer som en indikation över 

fuktkvoten i de olika byggnadsdelarna än den faktiska fuktkvoten i materialet. Felkällor som 

uppmärksammades i efterhand var att genomföra mätningar över längre tidsperiod i mån av att 

identifiera eventuella fluktueringar på värden. Det hade vidare minimerat betydelsen av 

föregående dagars väder, innebärande att om föregående dagar varit  torra eller med stor 

nederbörd får detta ett utslag på mätningarna. 

 

Vid tidpunkten för mätningarna var föregående dagar torra utan nederbörd vilket möjligen 

antyder att tillståndet på byggnadsdelarna var betydligt torrare än vanligtvis, detta kan vara av 

stor betydelse då den rådande takkonstruktionen är av plåt vilket har en hög 

värmeledningsförmåga. Dessutom på grund av svår tillgängligheten i utrymmet så begränsas 

mätningarna till en mindre del istället för att representera byggnadsdelarna tillstånd över hela 

takplanet. Slutligen så var området som uppmättes utrustat med ett fönster, vilket är frånvarande 

i resten av taket. Detta kan medföra en möjlig avvikelse av värden från resten av taket då solljus 

lyser igenom och torkar ut påverkade byggnadsdelar. Ett mönster som noterades var att ju 

längre ifrån fönstret mätningar utfördes desto högre fuktkvoter uppmättes. 
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6 Åtgärdsförslag 
Lämnade lösningsförslag utgår från problemen på vinden och halvvåningen, vilka är det 

läckande taket, temperaturskillnader och den riskfyllda miljön för föremålen i vindsutrymmet. 

Föreslagna lösningar är anpassade för att efterlikna den befintliga byggnaden och samtidigt lösa 

de problemen som råder. 

 
6.1 Tak 
Som tidigare nämnt i denna rapport så är yttertaket konstruerat på ett problematiskt sätt. 

Plåtpartierna är direkt monterade på underlagssponten utan någon sorts tätskikt som hindrar 

vatten från att rinna genom konstruktionen.  

 

En lösning som inte skulle förändra utseendet drastiskt och samtidigt lösa problemet med det 

läckande vattnet skulle vara att byta ut den nuvarande underlagssponten då brädorna har 

fuktskador och mögelskador. När underlagssponten är bytt så bör ett tätskikt monteras på 

underlagssponten, tätskiktet kan vara av till exempel bitumen eller papp. Tätskiktet kommer att 

hindra vattnet som lyckas tränga genom plåtpanelerna. Ovanför tätskiktet monteras plåttaket. I 

samband med detta byte av tak bör det läggas ett fokus på att skapa en ordentlig luftspalt så att 

kallvinden kan ventilera bort fuktig luft och minska risken för kondens. Denna lösning skulle 

inte ändra estetiken för det nuvarande taket. Träguiden har en sådan principlösning (se Figur 

6.1). 

 
Figur 6.1 Principlösning av tak (Träguiden 2019) 
1. Takstol, 2. underlagsspont, 3. tätskikt, 4. plåttak, 5. språngbleck 
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6.1.1 Laga befintligt tak 

En snabb men kortvarig lösning för att minska problemet med det genomträngande vattnet är 

att leta efter håligheterna i taket och sedan åtgärda dem. Eftersom dessa problem uppstod när 

skorstenen började sjunka och taket deformerades tyder det på att plåten särats. Möjliga 

åtgärder kan vara att falsa om plåten och täcka de håligheter som hittas. 

 
 
6.2 Isolering av innerväggar 
För tillfället så finns det ingen isolering av innerväggarna i halvvåningen. Utöver detta så är 

delar av innerväggarna väldigt nära yttertaket. Denna konstruktion tillåter stora 

temperaturskillnader att ske i halvvåningen då det inte finns något som hindrar värmetransport 

från insidan till ut eller från utsidan in. Det är dessa temperaturskillnader som ändrar 

mättnadsånghalten i våningen och tillåter kondens att ske, vilket medför ogynnsamma 

förhållanden för föremålen på plats. 

 

Lösningen för detta är att isolera innerväggarna och bjälklaget på den sidan mot yttertaket. För 

att kunna göra detta måste yttertaket avmonteras för att det ska vara möjligt att nå alla delar av 

innerväggarna, det gör det värt att göra detta i samband med byte av tak. Isoleringen skulle 

hindra värme/kyla att röra sig lika fritt genom innerväggarna, detta skulle minska 

temperaturskillnaderna på vindsvåningen vilket medför en mindre risk för kondens då 

mättnadsånghalten inte ändras lika drastiskt. Se Figur 6.2. 
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Figur 6.2 Illustration över en isolerad halvvåning (Sandin 2007) 
 
 
6.3 Ångspärr 
En ångspärr är en väsentlig del i majoriteten av byggnader idag, det är en plastfolie som 

förhindrar fukttransport i byggnaden. Ångspärren monteras vanligtvis i 

ytterväggskonstruktionen och  på vindsbjälklag men kan även förekomma i till exempel våtrum 

och badrum. Under den okulära besiktningen märktes det att innertaket saknar ångspärr, det 

medför att fukten i byggnaden inte har något hinder alls och kan röra sig genom byggnaden. 

Fuktdiffusion och konvektion görs möjligt då det inte finns någon ångspärr som hindrar 

vattenångan att trycka sig genom innerväggarna, kapillärsugning möjliggörs också då fritt 

vatten inte hindras av att sugas upp av virket i innerväggarna. Om en ångspärr skulle monteras 

så är det på innerväggarna på utsidan av rummet för att hindra fukten att diffundera genom 

innerväggarna och nå vinden där kondens kan uppstå. 

 

En montering av ångspärr skulle också vara värt att utföra i samband med isolering av 

innerväggar och takbyte.  
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6.3.1 Lufttäthet 

Användning av en ångspärr ger som tidigare nämnt ett skydd mot fukt diffusion och konvektion. 

Detta är en bra lösning men det förutsätter att resten av konstruktionen är tät.. Taket måste vara 

tätt då det förhindrar vattnet att sippra igenom. Ångspärren skyddar isoleringen och vinden från 

fuktkonvektionen och diffusionen inifrån men inte från fritt vatten från taket. Tätning av 

innerväggarna skulle också gynna inomhusklimatet på vindsvåningen då mindre varm/kalluft 

tränger sig igenom otätheterna. Fuktkonvektion skulle också minskas då det finns färre 

otätheter. 

 

Lufttätheten är en väsentlig aspekt i både fuktsäkerhets- och energiperspektiv för att gjorda 

åtgärder ska fungera så optimalt som möjligt (Sikander 2011). 

 
 
6.4 Värmesystem 
I Nordströms museum finns vattenburna radiatorer på de två första våningarna. Som tidigare 

nämnt i rapporten så saknas ett värmesystem på vindsvåningen och det minskar kontrollen över 

temperaturen  i våningen. Eftersom det redan finns ett värmesystem i byggnaden så är en 

komplettering av detta system en rimlig åtgärd. Om en expansion av värmesystemet blir aktuell 

så skulle det vara ett enkelt sätt att värma upp våningen och på så sätt minska RF. Detta skulle 

bidra till en bättre miljö för de föremål som förvaras där. 

 

Det skulle inte vara orimligt att ha en separat värmefläkt på vindsvåningen. Värmefläkten hade 

dock orsakat buller och inte passat in med resten av estetiken i våningen, därför är radiatorer 

att föredra. 

 
 
6.5 Mögelsanering 
Mögelsanering går ut på att eliminera mikroorganismer. Det finns olika sätt att behandla 

byggnadsdelar som blivit angripna av mikroorganismer, dessa åtgärder går ut på att använda 

sig av kemikalier som är giftiga för mögelsporer och kolonier. En vanlig metod är att försöka 

oxidera bort möglet och detta kan man göra med oxidationskoncentrat. Ozonaggregat funkar 

också effektivt som bekämpningsmedel då ozon är giftigt för mögel, bakterier och andra 

mikroorganismer (Waterproof-stockholm.se o.d). 
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7 Diskussion 
Denna rapport är utformad för Nordströms museum och problemen som drabbat vinden och 

vindsvåningen. Presenterade åtgärdsförslag är inriktade på att lösa fuktskador och 

temperaturskillnader för kalla vindar. Denna typ av vind löper stor risk att drabbas av 

fuktskador. I regel är lösningarna var för sig eller i kombination generella och går att tillämpa 

på byggnader med kalla vindar.  

 
 
7.1 Diskussion av åtgärdsförslag 
Takkonstruktionen på Nordströms museum lider av en följd problem, det primära och mest 

akuta är att taket läcker igenom men problematiken sträcker sig utöver detta till mögelskador i 

konstruktionen och dåliga förhållanden för antikviteter såväl som hälsa. Lösningar som 

presenteras kommer gradvis att angripa de problem som uppstått, med minsta möjliga åtgärd 

upp till en komplett lösning som behandlar samtliga komplikationer som råder. 

 
 
7.1.1 Lösningar med minimala åtgärder 

När det gäller dessa åtgärder, så kallade “snabba åtgärder” så är de inte långvariga utan de 

fördröjer bara det oundvikliga. De snabba lösningarna i Nordströms museums fall skulle vara 

att utöka det befintliga värmesystemet och att täta håligheterna på plåttaket. Värmeväxlaren 

skulle vara ett sätt för att höja temperaturen och sedan minska RF i vindsvåningen, detta skulle 

skydda antikviteterna en aning då risken för kondens skulle minska men de oisolerade 

innerväggarna skulle i slutändan tillåta en stor del av värmen som producerats att tränga sig 

igenom. Detta slöseri av värme är oekonomiskt och skadligt för miljön, värmen som tränger 

igenom kan däremot torka ut vinden och konstruktionsdelarna en aning. 

 

Att täta taket kan vara ett enkelt sätt att bli av med vatten som rinner igenom men det ändrar 

inte att underlagssponten under plåten redan är fuktskadad och mögelskadad, underlagssponten 

behöver bytas ut för eller senare då lukt redan börjat kännas av i olika delar av byggnaden. 

 

Då tätning av taket löser problemet med det fritt rinnande vattnet så löser det inte 

mögelskadorna i vinden och därför är en mögelsanering aktuell. Argumentet för 

mögelsaneringen är att Nordströms museum fortfarande har visningar och en bra rumsmiljö är 
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viktigt för en verksamhet. Mögel kan också bidra till sämre hälsa och allergier, därför är det 

viktigt att bli av med möglet. 

 

En kombination av dessa tre lösningar skulle vara ett snabbt sätt att fördröja en framtida 

spridning av fukt- och mögelskador i taket och vindsvåningen samt förbättra inomhusmiljön. 

Då problematiken i byggnaden är mer omfattande så kommer denna typ av lösning enbart 

förlänga takkonstruktionen livstid för de närmsta åren och kan därför inte betraktas som en 

långvarig och hållbar lösning. 

 
 
7.1.2 Lösningar med omfattande åtgärder 

För att komma fram till en långvarig lösning där samtliga problem behandlas krävs betydligt 

mer omfattande ingrepp med hänsyn till den grad fuktskadorna har fortskridit.  

Vilket innebär åtgärder som montering av ångspärr, isolering av innerväggar och byte av tak. 

Detta medför att det befintliga taket är tvunget att avmonteras för att få tillgång till de skadade 

byggnadsdelarna.  

 

Argumentationen på monteringen av ångspärr grundar sig i att skydda väsentliga 

konstruktionsdelar från fukttransport, det skulle förhindra konvektion, diffusion och 

kapillärsugning. Eftersom byggnadens ventilationssystem är ett självdragssystem så uppstår det 

ett övertryck på vindsvåningen vilket till stor del underlättar för fukt att tränga sig igenom 

innerväggar samt bjälklag via fuktdiffusion och fuktkonvektion. En introducering av ett 

ångspärr skikt i halvvåningen skulle betyda att fukttransporten till taket från byggnaden skulle 

förhindras. Dock har ångspärren ingen påverkan på temperaturskillnaderna. 

 

I nuläget existerar ingen isolering på innerväggarna i halvvåningen, detta i kombination med 

avsaknaden av radiatorer bidrar till drastiska temperaturskillnader mellan våningarna.  

En isolering av väggarna skulle vara ett sätt att ta itu med temperaturskillnaderna. Isolering 

minskar värmeförlust genom ledning av varmluft som lämnar byggnaden och hjälper till att 

bibehålla en stadigare temperatur. Dessutom bidrar det till att mättnadsånghalten håller sig 

stabil, vilket även skulle vara gynnsamt för föremålen då risken för kondens minimeras. Att 

isolera väggarna är rekommenderat i samband med byte av tak då isoleringen blir skyddad från 

fritt vatten. 
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Råsponten som plåttaket vilar på är i ett ytterst dåligt skick med mögelangrepp runt hela 

byggnaden. Ett totalt utbyte av råsponten är starkt rekommenderat för att förhindra spridning 

samt tillväxt av mögel och mikrobiella bakterier. Samtidigt skulle ett utbyte av plåttaket vara 

att rekommendera då det nuvarande läcker, istället för att montera av och reparera det 

ursprungliga taket. Plåttaket är ett original tak och större delar av plåten är i bra skick som 

skulle kunna återanvändas. Dock rekommenderas inte ett utbyte av takstolarna då en sådan 

åtgärd hade medfört en alltför stor estetisk ändring på halvvåningen då dess innerväggar vilar 

och är beroende av dom.  

 

Åtgärderna rekommenderas att genomföras tillsammans och inte separat för önskad effekt. Att 

var för sig utföra någon av åtgärderna bidrar inte till en långvarig lösning då problematiken är 

sammanhängande. Det läckande taket bidrar till att fukt samlas i oönskade delar och råsponten 

möglar, vilket betyder att enbart byta ut råsponten är en temporär lösning som kommer att leda 

till framtida problem. 

 

Om dessa åtgärder genomförs tillsammans rekommenderas fortfarande en mögelsanering. 

Den okulära besiktningen var begränsad då det var svårt att se alla delar av vinden, detta kan 

betyda att andra byggnadsdelar utöver råsponten blivit angripna av mikroorgansimer. De 

andra byggnadsdelarna som inte kommer att bytas ut bör behandlas så möglet oskadliggörs 

och inte sprider sig. 

 
7.1.3 Optimal lösningskombination 

Det mest optimala lösningen är att kombinera alla lösningsförslag nämnda tidigare under rubrik 

7.1.2. En sådan kombination skulle skydda vindsvåningen, taket och antikviteterna utan att 

ändra på utseendet inne i våningen. Detta är passande då kulturvärdet är en viktig aspekt att ta 

till väga.  

 

Den nya takkonstruktionen skulle eliminera problemen med det genomträngande vattnet och 

på så sätt minska kapillärsugningen och sänka RF på kallvinden. Ångspärren skulle samtidigt 

bidra med ett sänkt RF i kallvinden då fuktkonvektion och fuktdiffusion skulle begränsas från 

att vandra inifrån och ut i vinden. Isoleringen på innerväggarna kommer att hindra värmen att 

vandra ut från vindsvåningen vilket resulterar i en stadigare och varmare temperatur, det vill 

säga att risken för ett högre RF på grund av temperatursänkning begränsas. Ett värmesystem 
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bidrar till en mer stadig temperatur i vindsvåningen och skapar en chans att kontrollera hur 

varmt man vill ha det i våningen, detta bidrar till ett sänkt RF liksom isoleringen gör. 

 
 
7.2 Brister som beslutsunderlag 
Denna rapport undersöker endast de byggtekniska problemen i byggnaden. Det finns relevanta 

perspektiv som behöver undersökas för en större och tydligare bild. Undersökningen täcker inte 

den ekonomiska aspekten av utförandet på föreslagna åtgärder. En del av de åtgärder som 

föreslagits har en energieffektiviserande påverkan men det har inte undersökts. Vid ett 

beslutstagande kan därför inte rapporten användas enskilt utan ytterligare granskning behövs 

för att jämföra kostnader mellan åtgärder.  

 
 
7.3 Felkällor 
Under arbetets gång så besöktes Nordströms museum vid två separata tillfällen. Första besöket 

var en dag efter kraftig nederbörd och det andra besöket var under solig vecka. För att skapa 

sig en tydligare bild över situationen i byggnaden så borde fler besök ha gjorts och specifikt 

under regniga dagar. Mätningen av fuktkvot gjordes under det andra besöket men ett bättre 

resultat hade varit om fler mätningar under till exempel en vecka hade gjorts. Detta hade visat 

en mer rättvist mönster över fuktens beteende i byggnadsdelarna. Ur dessa mätningar skulle 

diagram och tabeller kunna skapats för att ge läsaren en mer utförlig förståelse för 

fuktproblemen. 
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8 Slutsats 
Att utföra en renovering på en äldre byggnad som Nordströms museum betyder att det måste 

tas hänsyn till ytterligare aspekter än de rent byggnadstekniska. Husets kulturhistoriska värde 

ställer krav på att bevara byggnadens ursprungliga estetik och ändå behandla de problem som 

uppstått. De rekommenderande åtgärderna var: 

• Takbyte 

 

• Isolering av innerväggar 

 

• Montering av ångspärr 

 

• Värmesystem i Vindsvåningen 

 

• Mögelsanering 

Med dessa åtgärder bibehålls insidans ursprungliga utformning som är en viktig del av 

byggnadens karaktär och museet kan fortsatt utgöra en unik upplevelse för dess besökare; 

samtidigt som undersökta problem behandlas. Estetiken på byggnadens utsida ska kunna 

återskapas då konstruktionen inte är av största komplexitet. Arbetet kan användas som ett 

underlag för framtida beslut med rekommenderade åtgärder för taket.  

 
 
8.1 Vidare studier 
Nordströms museum har fler problem utöver taket, som den sjunkande skorstenen och 

bjälklagets deformationer. Om dessa åtgärder vidtas så bör en fortsatt utredning kring 

hållfastheten i byggnaden göras. Alternativt så kan vidare studier utreda en optimal 

ventilering av vindsutrymmen ur ett fuktsäkert perspektiv. 
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