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Abstract 
 
Pieces of sapwood of pine were buried in soil outdoors for two weeks. Thereafter, the 
samples were incubated at a high relative humidity for four weeks. The aim of the study 
was to show the microbiological consequences of soil-contaminated building material 
being exposed to a prolonged period of high humidity. Microbial activity can be respon-
sible for the production of bad (”mouldy”) odour. Pieces of uncontaminated wood and 
pieces of  wood exposed to sterile soil were used as controls and were incubated in the 
same way as the soil-contaminated pieces. The results show that pieces which had been in 
contact with soil generate a bad odour while control samples did not. Chemical analysis 
(GS-MC) showed that the odorous substance geosmin could be detected only from pieces 
which generated bad odour.  
 
The results lead to the conclusion that it is important to protect wood intended for 
building purposes from soil contamination. Such a precaution could reduce the risk for 
bad odour in buildings.  
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Förord 
 
Projektet har finansierats av SBUF och BFR. Per Åhman, Rolf Jonsson m fl på FoU-Väst 
har lämnat synpunkter under projekttiden. 
 
De kemiska analyserna har gjorts av Göran Birgersson, Avdelningen för Kemisk Ekologi, 
Göteborgs Universitet. Nils Hallenberg, Avdelningen för Systematisk botanik, Göteborgs 
Universitet har haft värdefulla synpunkter på projektets uppläggning, under arbetets gång 
samt vid rapportskrivandet. Han hade även den ursprungliga idén till projektet. Elisabeth 
Gilert, Avdelningen för Systematisk botanik, Göteborgs Universitet har varit till stor 
hjälp vid arbetet på laboratoriet. Stig Jacobsson, Avdelningen för Evolutionär Botanik, 
Göteborgs Universitet har hjälpt till att autoklavera jorden. Jag vill rikta ett varmt tack till 
alla ovanstående personer.  
 
Dessutom vill jag tacka mina medarbetare på SP. Annika Ekstrand-Tobin, Ingemar 
Nilsson, Ingemar Samuelson, Eva Sikander, Lars Tobin och Mats Tornevall har ställt upp 
i luktpanelen. Ingemar Samuelson och Lars Tobin har dessutom haft värdefulla synpunk-
ter och varit till stor praktisk hjälp under hela arbetets gång. Benny Nilsson och Johan 
Johansson har iordningställt  fuktkamrarna och Tomas Svensson har gjort den statistiska 
analysen.  
 
Borås i januari 1999 
 
Pernilla Johansson 
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Sammanfattning 
 
I detta försök har konstateras att trä som smutsas med jordpartiklar löper större risk att 
utveckla elak lukt (”mögellukt”) då de utsätts för fukt jämfört med prover som inte varit i 
kontakt med jord, men utsatts för fukt på samma sätt. Det är därför mycket viktigt att 
skydda virke från jord under hela byggnadsprocessen. Kritiska moment kan vara: 
 
• Kontakt med mark under lagringstiden 
  
• Material smutsas med jordpartiklar, t ex genom att smutsiga verktyg läggs på det eller 

att det trampas på av smutsig sko 
 
Syftet med försöket har varit att bekräfta resultat från tidigare försök. Indikationer fanns 
på att nedsmutsning med jord av byggnadsmaterial kan öka risken för uppkomst av elak 
lukt i byggnader vid fuktskador. Kunskapen om varför fuktskadade byggnader ofta har 
problem med elak lukt kan på detta sätt ökas och problemen i förlängningen förebyggas. I 
en uppföljande undersökning kommer befintliga byggarbetsplatser att besökas för att 
kunna identifiera kritiska led i byggnadsprocessen och var i konstruktionen risken för 
utveckling av elak lukt är störst. 
 
Bakgrunden till försöket är att det i fuktskadade byggnader ofta finns en avvikande lukt. 
Denna kallas ofta ”mögellukt”, och orsakas av mikroorganismer på byggnadsmaterial. I 
jord finns samma organismer, actinomyceter, som ofta förknippas med elak lukt i bygg-
nader. Actinomyceter kan spridas från jorden med jordpartiklar. Tidigare studier har 
kunnat visa att trä som smutsas med jord alstrar sådan lukt efter att det fuktats upp till 
skillnad från trä som inte smutsats utan enbart fuktats upp. 
 
Träprover grävdes ned i jord under två veckor för att därefter placeras i fuktkammare med 
hög relativ fuktighet under fyra veckor. Som kontroller användes träprover som enbart 
placerats i fuktkammare samt träprover som först exponerats mot steril jord.  
 
Bedömning av lukt har gjorts genom att erfarna skadeutredare luktat på proverna och 
betygsatt intensiteten av lukt. En kemisk analys har gjorts av de flyktiga ämnen som av-
gått från proverna, bl a geosmin som är ett ämne som uppmätts i byggnader med elak lukt 
och som ”luktar mögel”. Dessutom har en mikroskopisk analys av den biologiska påväx-
ten gjorts. 
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1 Bakgrund/Inledning 
 

Dålig lukt i byggnader kan ha flera orsaker. Dåligt fungerande avlopp, os från matlagning 
och emissioner från material i inomhusmiljön är några exempel. Avvikande lukt kan 
också uppstå som ett resultat av mikrobiell aktivitet i byggnaden. Bakterier och svampar 
bildar en mängd flyktiga ämnen av vilka en del luktar. Vilka ämnen och vilken mängd av 
ämnena som bildas är beroende av art (Sunesson et al, 1995), temperatur (Bjurman & 
Kristensson, 1992; Diongini & Ingram 1994), syretillgång (Blewins, 1980; Diongini & 
Ingram,  1994), fas i livscykeln (Bjurman et al., 1997; Börjesson et al., 1993), närings-
ämnen (Bjurman & Kristensson, 1992; Korpi et al., 1998), relativ fuktighet (Korpi et al., 
1998) etc. Upplevelsen av lukt av olika ämnen kan beskrivas på olika sätt (Sivonen, 1982; 
Harris et al., 1986). Ett ämne som brukar beskrivas som ”jordig”, ”unken” (Harris et al., 
1986) ”typisk mögellukt” (Palmgren & Ström, 1990) är geosmin, och kan produceras av 
både svampar (t ex Börjesson et al., 1993; Bjurman & Kristensson, 1992) och en typ av 
bakterier, actinomyceter (t ex Harris et al., 1986; Diongini & Ingram, 1994; Sunesson 
1995). Dessa bakterier liknar svampar på så sätt att de är anpassade till att leva på fasta 
ytor. De bildar, liksom svampar men till skillnad från övriga bakterier, mycel och sporer 
som kan spridas i luft. I fuktskadade byggnader kan samma lukt återfinnas och är då ofta 
associerad till riklig förekomst av actinomyceter (erfarenheter från Göteborgs Universitet 
och SP). Man har även kunnat uppmäta geosmin i fuktskadade byggnader (Ström et al., 
1992). I samband med ett forskningsprojekt vid SP, där sammanlagt 1000 prover stude-
rades med avseende på utveckling av mögel då de utsatts för fuktiga förhållanden under 
12 månader (Hallenberg & Gilert, 1988) var en intressant iakttagelse att inget av proverna 
avgav elak lukt, trots att många hade en riklig påväxt av mögelsvamp. Inget av proverna 
hade utsatts för jordkontakt och på inget av proverna fanns någon dominerande påväxt av 
actinomyceter. 

 
I en byggnad är alla miljökrav i form av näringstillgång, syretillgång och rätt temperatur 
uppfyllda för att svampar och bakterier skall kunna etablera sig och leva. Det som är 
begränsande för etablering och tillväxt är tillgången på fukt. Svampsporer finns i mer 
eller mindre stora mängder i luft, och därmed även på byggnadsmaterial. Finns det en 
fuktkälla kan svamparna växa i princip var som helst i en byggnad. Kunskaperna om hur 
actinomyceter sprids till och etablerar sig på byggnadsmaterial är ofullständiga. Normalt 
är halterna av actinomycetsporer i (inomhus)luften låga, även om de i fuktskadade bygg-
nader kan vara något högre (Nevalainen et al., 1990; Nevalainen et al., 1991). I vissa 
miljöer kan halterna vara väsentligt högre, t ex där grödor och hö lagras och i kompost-
anläggningar (Lacey & Crook, 1988, review). 
 
Det är svårt att i laboratoriemiljö få sporer från actinomyceter att bli luftburna (Reponen 
et al., 1998). En orsak kan vara var att sporerna är mycket små (ca 1µm), vilket gör att de 
behöver större luftflöden än svampar för att de skall kunna frigöras från ytor (Reponen et 
al., 1997). En naturlig miljö för actinomyceter är jord. Då mätningar av halten av sporer 
från släktet Streptomyces, som också är vanlig i fuktskadade byggnader, gjordes ovanför 
en åker förekom inte sporerna som individuella enheter utan på ytan av små jordpartiklar 
(Lloyd, 1969). Störningar i form av plöjning, kraftiga vindar och simulerat regn ökade 
koncentrationen av Streptomyces i luften. Spridning av jordpartiklar innebär alltså även 
en spridning av Streptomyces. Ett möjligt sätt för actinomyceter att spridas till bygg-
nadsmaterial skulle således kunna vara genom kontakt med jordpartiklar.  
 
Tidigare studier har visat att kontaminering av jord på trä kan orsaka alstring av elak lukt 
från träprovet efter uppfuktning. I den ena studien (Johansson & Sigfridsson, 1993) 
exponerades provbrädor mot jord under två veckor, i det andra varade exponeringen 
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endast under 1 minut (Johansson, 1996). Det senare tyder på att även en kort exponering, 
t ex ett fotavtryck, kan leda till ökad luktalstring, om brädan därefter utsätts för fukt.  
 
Föreliggande försök har haft som syfte att verifiera resultaten från dessa studier genom en 
mer omfattande uppläggning. Provbrädor har grävts ned i jord och sedan placerats i 
fuktkammare. Hypotesen är att en stor andel av jordkontaminerade prover kommer att 
utveckla en elak lukt, till skillnad från kontroller. Om hypotesen stämmer är det särskilt 
viktigt att skydda byggnadsmaterial från jord om man vill minska risken för uppkomst av 
elak lukt i en byggnad. Eventuella hälsoaspekter av lukt har inte behandlats. 
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2 Metoder 
 
2.1 Provmaterial/Träprover 
 
10 brädor av splintved från fur användes i försöket. Efter ytorna sågats, delades varje 
bräda i mindre provenheter med storlek 50x150 mm. Detta gjordes dagen innan prov-
bitarna skulle utsättas för respektive behandling. 
 
2.2 Experimentets utformning 
 
Provbitarna valdes ut för behandling på så sätt att det i varje försöksled ingick en provbit 
från varje bräda, se figur 1. I behandlingen då proverna exponerades mot steril jord ingick 
det i en del fall två prover från samma bräda, medan provbitar från tre brädor saknades 
helt, tabell 1. 
 

 Påförs
actino-
myceter

Nollprov
Exponeras
mot jord,

autoklaverad
1 gång

Grävs ned i jord, 2 veckor
Exponeras
mot steril

jord,
2 veckor

Exponeras
mot ugns -
torkad jord,

2 veckor

10 brädor av splintved från fur

Sågas i mindre bitar

 Kläs med
tyg med

”små” porer
n=10

 Kläs med
tyg med

”stora” porer
n=10

 Kläs med
tyg med

”stora” porer
n=10

 Kläs med
tyg med

”stora” porer
n=3

Nollprov
 Kläs med
tyg med

”stora” porer
n=10

autoklaveras

Inkubering i fuktkammare, hög RH, 16±1°C

Kemisk provtagning

Bedömning av lukt

Mikrobiologisk analys
 

 

Figur 1  Försökets uppläggning. 
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Tabell 1  Antal parallellprover per bräda i respektive försöksled. 

 
Försöksled Brädnummer 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Exponering mot jord, 
tyg med ”stora” porer 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Exponering mot jord, 
tyg med ”små” porer 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ingen behandling 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Exponering mot steril 
jord  

1 2 - 2 - 1 1 2 1 - 

Exponering mot 
ugnstorkad jord 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Exponering mot jord 
autoklaverad 1 gång  

- - - 1 - 1 1 - - - 

 

 
2.3 Behandling av prover 
 
2.3.1 Exponering mot jord  
 
För att undvika att alltför mycket partiklar från jorden fastnade på provbitarna kläddes 
bitarna som skulle exponeras mot jord med tyg. För mycket partiklar kan innebära pro-
blem vid preparatberedning för analys i mikroskop. Ett annat syfte med inklädningen var 
att försöka få mikroorganismer från jorden att etablera sig på träytan så att eventuell 
luktalstring kunde härröras till påväxt på trät och inte till aktivitet i jorden på brädorna. 
 
Två sorters tyg användes för att prova vilket som skulle kunna fungera bäst. Det ena ut-
gjordes av gasväv av bomull. Detta hade relativt stora porer. Det andra hade mindre porer 
och var en elastisk binda av syntetmaterial (93 % rayon och 7 % elastane). 10 bitar an-
vändes för var och en av de två tygsorterna. 
 
Samtliga 20 provbitar grävdes ner i jord utomhus och var nedgrävda under två veckors 
tid. Därefter togs de upp, tyget avlägsnades och proverna placerades i fuktkammare. 
 
2.3.2 Kontroller 
 
2.3.2.1 Ingen behandling  
 
10 provbitar placerades i fuktkammare utan någon annan behandling än ”lagring” i ett 
kontorsrum under två veckor. Försöksledet fungerade som en kontroll på att det inte fanns 
något på brädan eller i försöksuppställningen som kunde orsaka uppkomst av lukt. 
 
2.3.2.2 Exponering mot steril jord 
 
Som en ytterligare kontroll på att vare sig brädan, försöksuppställningen eller expone-
ringen mot jord som sådan orsakade elak lukt exponerades 10 brädor mot steril jord. 
Denna hade autoklaverats i 30 minuter under tre på varandra följande dagar. Att jorden är 
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steril innebär att den inte innehåller några levande organismer. Detta kontrollerades ge-
nom att placera en liten mängd jord på maltagar. Ingenting växte på detta. Autoklaverade 
(sterila) konservburkar (1,5 l ) fylldes med jord och i denna placerades provbitarna som 
först skyddats med gasväv av samma sort som användes vid exponering mot osteril jord. 
Burkarna med jord och brädor förvarades inomhus vid 16 ± 1 ° C under två veckor. Där-
efter togs proverna upp, tyget avlägsnades och provbitarna placerades i fuktkammare. 
 
2.3.3 Exponering mot ugnstorkad jord samt mot jord 

autoklaverad en gång 
 
Flera försök gjordes att sterilisera jord innan det lyckades. Prover som exponerades mot 
jord som torkats i värmeskåp i 200 ° C i knappt tre timmar alstrade efter inkubering i 
fuktkammare samma lukt som prover som exponerats mot jord utomhus. Jorden ansågs 
därför inte vara steril. Inte heller autoklavering av jord under 20 minuter var tillräckligt 
för att jorden skulle bli steril. Kontroll på agarplattor visade visserligen att inga vitala 
svampsporer fanns i jorden, men däremot innehöll den jästsvampar, actinomyceter och 
andra bakterier.  
 
Prover exponerades mot jorden på samma sätt som mot steril jord (2.3.2.2). Tre prover 
som exponerats under 9 veckor mot jord som autoklaverats en gång inkuberades i fukt-
kammare och analyserades på samma sätt som övriga prover. Prover som exponerats mot 
ugnstorkad jord bedömdes efter inkubering med avseende på lukt. Även en kemisk analys 
gjordes. 
 
2.3.4 Inokulering med actinomyceter 
 
Sterila (autoklaverade) brädor inokulerades med actinomyceter för att undersöka om 
lukten från provbrädor med påväxt av enbart actinomyceter alstrade samma lukt som 
jordkontaminerade prover. Actinomyceterna, som alstrade elak lukt, har vid tidigare till-
fälle isolerats från sand som tagits i en krypgrund i samband med en skadeutredning i en 
fuktskadad byggnad. Innan påföringstillfället hade actinomyceterna odlats på Tryptone 
Glucose Yeast Estract Agar. Vid tillfället för inokulering kontrollerades att det fanns 
luftmycel med sporer på agarplattorna. Actinomycter fördes med hjälp av en glasnål, som 
först hållits över öppen låga, till petriskålar med autoklaverat vatten. Med hjälp av en 
steril pipett droppades lösningen på provbrädor. Dessa hade först autoklaverats och sedan 
inkuberats i hög relativ fuktighet.  
 
2.4 Fuktkammare och inkubering 
 
Proverna placerades efter behandling i fuktkammare. Avsikten var att simulera en fukt-
skada. Inkubering gjordes under fyra veckor i 16 ± 1 °C. 15°C är den lägsta temperatur 
vid vilken actinomyceter har visats alstra geosmin i vatten (Blevins 1980). Vid högre 
temperatur blir geosminproduktionen högre, medan den vid lägre temperatur är längre 
utdragen i tiden (Sunesson 1995). För att inte ”missa” den luktalstrande perioden är det 
därför bättre att välja en lägre temperatur. 
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Som fuktkammare användes konserv-
burkar av glas (volym 1,5 liter), se 
figur 2. I locket på varje burk borrades 
två hål som skulle användas vid den 
kemiska provtagningen. Dessa tätades 
med bomull. I botten på varje burk 
fanns en ”plattform” av rostfritt nät. 
Burkarna autoklaverades, sterilt vatten 
fylldes på till ett djup av ca 1 cm och 
provbitarna placerades på 
”plattformen”. I varje burk fanns en 
provbit. 
 

 
 
Figur 2  Fuktkammare som användes i 

försöket. 
 
2.5 Kemisk analys 
 
2.5.1 Provtagning av flyktiga ämnen 
 
Efter inkubering i fyra veckor gjordes kemisk provtagning av de flyktiga kemiska ämnen 
som producerats i fuktkamrarna. Luft pumpades genom teflonslang (ID 3 mm) över pro-
verna med hjälp av en omvänd akvariepump, figur 3. Anrikning av de kemiska ämnena 
gjordes på en adsorbent, Porapak Q (60-80 mesh, 50 mg) packad i teflonrör (ID 3 mm), 
som var placerad just under locken på burkarna. För att förhindra att eventuella luktande 
kemiska ämnen från rumsluften fördes in i fuktkammaren renades den inkommande luf-
ten genom ett kolfilter. Anrikningen av kemiska ämnen pågick under 3 timmar, vid ett 
luftflöde av 250 ml/min.  
 
Efter avslutad anrikning förvarades Porapak-rören individuellt i tillslutna 4 ml glasrör 
med teflontätade skruvlock. Inom tre timmar eluerades Porapak-rören med 400 µl diety-
leter, direkt ner i 2 ml glasrör, med 400 µl insatsrör. Ungefär 300 µl extrakt från anrik-
ningen erhölls från vardera Porapak-rör. För att möjliggöra kvantifiering av de adsorbe-
rade substanserna adderades 1.000 ng heptylacetat (C7Ac) som internstandard till samt-
liga extrakt. 
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Figur 3  Uppställning vid provtagning för kemisk analys. 

 
2.5.2 Utrustning och metoder för analys 
Den kemiska analysen av uppsamlade flyktiga ämnen gjordes på en kombinerad gask-
romatograf och masspektrometer (GC-MS); Hewlett-Packard (HP) 5980-II GC och HP 
5972 MS. Gaskromatografen var utrustad med en 25 m x 0.25 mm kvartskapillär belagd 
med 0,2 µm stationärfas av PEG (CP-Wax 58 CB).  
 
Kvantifiering av ämnen gjordes automatiskt med hjälp av analysinstrumentets integra-
tionsprogram, men varje enskild kvantifiering kontrollerades och ersattes vid behov med 
en manuell integrering.  
 
För identifiering av enskilda substanser jämfördes retentionsindex samt substansernas 
masspektra med kommersiella databaser. För geosmin, som analysen inriktats på, använ-
des en syntetisk referens (Sigma-Aldrich) för såväl retentionstid som masspektrum. 
Mängderna av enskilda substanser beräknades som absolut mängd (ng) insamlad sub-
stans. 
 
Provtagning och analys gjordes av avdelningen för kemisk ekologi, Göteborgs universi-
tet. 
 
2.6 Bedömning av lukt 
 
Efter provtagning för kemisk analys togs bitarna upp fuktkamrarna. Därefter bedömdes 
lukten från brädorna av en luktpanel. Denna bestod av skadeutredare på SP Sveriges 
Provnings och Forskningsinstitut, vilka är vana att bedöma prover med olika typer av 
lukt.  
 

adsorbent

kolfilter 
pump
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Vid bedömning av prover som exponerats mot jord utomhus samt för prover som inte 
behandlats innan uppfuktning bestod luktpanelen av fyra personer. Vid bedömning av 
prover som exponerats mot steril jord, prover inokulerade med actinomyceter samt prover 
exponerade mot jord som autoklaverats en gång bestod luktpanelen av tre personer. Två 
personer var med vid båda bedömningarna.  
 
Luktpanelen fick instruktioner att ”leta” efter den lukt som vanligen brukar beskrivas som 
”unken”, eller typisk ”mögellukt”. Hur stark denna lukt upplevdes bedömdes enligt tabell 
2. Annan från träet avvikande lukt noterades separat, men bedömdes inte enligt denna 
skala, och redovisas inte här. 
 

Tabell 2  Skala för bedömning av upplevelse av mögellukt från provbrädorna. 

 

Betyg Beskrivning 

0 Ingen förnimbar mögellukt 
1 Knappt förnimbar mögellukt 
2 Luktar svagt, dock ingen tvekan om att mögellukt finns 
3 Luktar starkt 
4 Luktar kraftigt, ”stinker” 

 
 
2.7 Mikrobiologisk analys 
 
Provbitarna studerades under stereomikroskop, 40x förstoring. Utbredningen av svamp 
bedömdes enligt tabell 3. 
 

Tabell 3  Bedömning av utbredning av svamp på provbitarnas ytor. 

 

Klass Beskrivning 

0 Ingen påväxt 
1 Mindre än 1 % av ytan täckt med svamp 
2 1-10 % av ytan täckt med svamp 
3 10-30 % av ytan täckt med svamp 
4 30-70 % av ytan täckt med svamp 
5 70-100 % av ytan täckt med svamp 

 
För att undersöka om det fanns andra mikroorganismer, som inte kunde ses vid 40 x för-
storing, gjordes avskrap från ytan som studerades i faskontrastmikroskop vid 500 x för-
storing. Bedömning av mängden av dessa mikroorganismer redovisas under resultatdelen 
(avsnitt 3.3). 
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2.8 Statistiska metoder 
 
För att analysera om den upplevda lukten från brädorna skiljer sig signifikant åt har en 
statistisk analys av två slag genomförts. Först har resultaten bedömts med en tvåvägs 
variansanalys. Med tanke på den inhomogena bedömningsgruppen har analysen gjorts i 
tre olika varianter. Variansanalysmetodiken bygger på normalfördelningsantaganden, 
men vid användningen av bedömningspoäng av detta slag kan dylikt antagande ifråga-
sättas. Studier av residualer från analysen ger dock en grund för att analysresultaten är 
rimliga. Som en extra kontroll har en icke-parametrisk metod, Wilcoxon text, använts för 
vissa parvisa jämförelser.  
 
Analyserna har gjorts av skillnader mellan följande grupper av prover: 
 
• Exponering mot jord, tyg med stora porer ↔ Exponering mot jord, tyg med små porer 
  
• Båda grupperna som exponerats mot jord ↔ Exponering mot steril jord 
  
• Båda grupperna som exponerats mot jord ↔ Ingen behandling 
 
• Exponering mot steril jord ↔ ingen behandling 
 
Vid analysen har endast prover som bedömts av samma bedömare tagits med.
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3 Resultat 
 
3.1 Bedömning av lukt 
 
Provbitarna alstrade efter inkubering i fuktkammare elak lukt i varierande omfattning. 
Hur intensiteten och karaktären på lukten upplevdes varierade också mellan olika bedö-
mare. Förutom ”geosminlukt” fanns andra lukter som kunde beskrivas som ”champin-
jon”, ”mögelost”, ”mandel”, ”skogslukt”. I figur 4 redovisas resultaten från bedömningar 
av upplevd lukt, som kan beskrivas som ”jordig”, ”mustig”, ”mögellukt”, för varje be-
handling. Medelvärden för varje provbit redovisas i bilaga 1. Skillnader finns mellan de 
olika behandlingarna. Prover som enbart placerats i fuktkammare alstrade ingen lukt 
utöver ”vanlig trädoft”. Från prover som exponerats mot jord utomhus, mot ugnstorkad 
jord samt mot jord som autoklaverats vid ett tillfälle kunde en från trädoften avvikande 
”mögellukt” kännas. Även från prover exponerade mot steril jord kunde i vissa fall 
mögellukt kännas. Den var dock i det senare fallet knappt förnimbar. 
 
Resultaten har behandlats statistiskt. Den statistiska analysen visar att det finns signifi-
kanta skillnader mellan prover som exponerats mot jord gentemot prover som inte utsatts 
för någon behandling, samt mellan prover som exponerats mot jord å ena sidan och pro-
ver som exponerats mot steril jord å den andra (signifikansnivå bedöms till <2,5 %). Inga 
signifikanta skillnader kan konstateras mellan prover som exponerats mot jord iklädda 
olika sorters tyg. 
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Figur 4 Resultat av luktbedömningen. I diagrammet finns för varje grupp en ”låda” 

och streckade linjer som utgår från dessa. ”Lådan” har linjer vid den undre 
kvartilen (25 %), medianen (50 %) och övre kvartilen (75 %). De streckade 
linjerna beskriver utbredningen av övriga data. Punkterna är extremvärden. 
Jsm = exponerad mot jord, tyg med stora porer; Jst= exponerad mot jord, 
tyg med små porer; SJ = exponerad mot steril jord; OB = obehandlad, kon-
trollprov; AK = autoklaverad 1 gång; UT = ugnstorkad; ImA = Inokulerad 
med actinomyceter.  
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3.2 Kemisk analys 
 
Vid den kemiska analysen har framför allt mängden geosmin studerats. Denna varierade 
mellan provgrupperna men även mellan enskilda prover inom varje grupp. Medelvärden 
av mängden geosmin som uppmätts under tre timmars provtagning redovisas i figur 5. 
Inget geosmin kunde detekteras från prover som inte hade behandlats eller från de prover 
som exponerats mot steril jord, dvs prover som inte heller alstrade mögellukt. Däremot 
finns det geosmin i luftprover tagna från fuktkammare med prover som exponerats mot 
jord. Endast från tre prover som exponerats mot jord kunde inte geosmin detekteras. 
Mängderna uppmätt geosmin skiljer sig mellan proverna.  
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Figur 5 Resultat av mätning av geosmin (absolut mängd). I diagrammet finns för 

varje grupp en ”låda” och streckade linjer som utgår från dessa. ”Lådan” har 
linjer vid den undre kvartilen (25 %), medianen (50 %) och övre kvartilen 
(75 %). De streckade linjerna beskriver utbredningen av övriga data. 
Punkterna är extremvärden. Jsm = exponerad mot jord, tyg med stora porer; 
Jst= exponerad mot jord, tyg med små porer; SJ = exponerad mot steril jord; 
OB = obehandlad, kontrollprov; AK = autoklaverad 1 gång; UT = 
ugnstorkad; ImA = Inokulerad med actinomyceter. 

 
 

Mängden geosmin från varje enskilt prov redovisas i bilaga 1. 
 
3.3 Mikrobiologisk analys 
 
Samtliga prover som exponerats mot jord, såväl som under naturliga förhållanden som 
mot steril jord, hade ungefär samma utbredning av svamp på ytan. Ingen bestämning till 
art eller släkte gjordes av påväxten. Dock kunde konstateras att angrepp av blånadssvamp 
fanns på samtliga prover som exponerats mot jord utomhus, men inte på något av övriga 
prover. På prover exponerade mot steril jord fanns en klar dominans av svamp tillhörande 
släktet Trichoderma sp. Denna dominans kunde inte ses på övriga prover. 
 
På proverna fanns i de flesta fall även en mikrobiell påväxt som inte var svamp. Det kan 
vara actinomyceter, men med vår analysmetod är det i det här fallet svårt att med säkerhet 
avgöra om det rör sig om actinomyceter eller någon annan typ av bakterier. I normala fall 
kan en frekvensbedömning göras av actinomyceter i sparsam, medel eller riklig (metoden 
finns beskriven i Samuelson et al 1999). Detta har inte varit möjligt att göra i detta fall, 
eftersom organismerna är fragmenterade och ibland förekommer i mycket stora mängder. 
Istället har bedömningen gjorts subjektivt och proverna bedömts relativt varandra. Störst 
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mängd har funnits på de prover som varit exponerade mot jord. Det har även funnits 
påväxt på övriga prover, men påväxten har varit avsevärt mindre. Dessutom har det 
funnits områden på proverna med riklig förekomst av denna typ av bakterier endast på 
prover exponerade mot jord samt prover exponerade mot jord som autoklaverats 1 gång. 
Dessa såg ut som ”vita fläckar”. 
 
En sammanställning av resultaten från den mikrobiologiska analysen redovisas i tabell 4. 
Samtliga resultat redovisas i bilaga 1. 
 

Tabell 4  Sammanfattning av resultat från den mikrobiologiska analysen. 

 
Behandling Mängd 

”actinomyceter” 
Antal ”vita fläckar” 

(samlingar med 
”actinomyceter”) 

medelvärde 

Utbredning av 
svamp enligt 

tabell 3 
medelvärde 

Förekomst 
av blånad 

Exponering mot jord,  
tyg med ”små” porer 

stora mängder 15 4 ,1 ja 

Exponering mot jord, 
tyg med ”stora” porer 

stora mängder 9 4,1 ja 

Exponering mot steril 
jord  

mycket liten mängd 0 4,4 nej 

Ingen behandling mycket liten mängd 0 0,6 nej 

Inokulering med 
actinomyceter 

mycket liten mängd 0 0 nej 

Exponering mot jord 
autoklaverad 1 gång 

2 med mycket stora 
mängder, 1 med 
mindre mängd 

9 3,2 nej 

 
Som framgår av den mikrobiologiska analysen finns ingen större mängd actinomyceter på 
prover som inokulerats med actinomyceter. Detta försöksled har alltså misslyckats. Det 
förklarar även varför inte det finns någon lukt från dessa prover.  
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4 Diskussion 
 
Resultaten visar att virke som utsätts för kontakt med jordpartiklar löper större risk än 
virke som inte gjort detta att alstra elak lukt, så kallad ”mögellukt” efter det utsatts för 
fukt. Lukten kan beskrivas som ”jordig” eller ”unken”. Ett kemiskt ämne som luktar på 
samma sätt är geosmin. I fuktskadade byggnader med elak lukt har man kunnat uppmäta 
geosmin (Palmgren et al., 1994) och närvaro av detta ämne anses vara en vanlig anled-
ning till lukt i fuktskadade byggnader. I detta försök har geosmin kunnat mätas från 
luktande prover, till skillnad från prover som inte luktar. Detta tyder på att det är geosmin 
som orsakar lukten. En del prover som har fått ett högt ”luktbetyg” har inte bildat geos-
min. Det finns därför underlag att tro att det finns andra mikrobiellt producerade ämnen 
som kan lukta på liknande sätt. Ett sådant skulle kunna vara 2-metylisoborneol som i låga 
halter kan lukta på liknande sätt och som också kan bildas av mikroorganismer (t ex 
Harris et al., 1986; Kikuchi et al. 1981) och som har uppmätts i fuktskadade byggnader 
(Palmgren et al., 1994). I detta projekt har det inte funnits utrymme att studera alla ämnen 
som har avgått från brädorna, utan analysen har inriktats på geosmin. Även andra lukter 
än ”geosminlukt” fanns från flera prover. Mikroorganismer kan producera olika luktande 
ämnen förutom geosmin (Harris et al., 1986; Bjurman & Kristensson, 1992; Börjesson et 
al., 1993). 
 
Mängden geosmin är inte proportionell mot betygsättningen av lukt. Upplevelsen av lukt 
kan variera beroende på vad man har för bakgrundslukter, i detta fall träluktämnen. I 
några av proverna har provbitens egna doftämnen (terpener) minskat eller nästan helt 
försvunnit, vilket kan ha påverkat upplevelsen av geosminlukt. Andra ämnen kan för-
stärka eller försvaga lukten av geosmin (Harris et al., 1986). Luktpanelens sammansätt-
ning och bedömningsgrunder kan också ha påverkat resultatet.  
 
Det går inte med säkerhet att säga vilka organismer som orsakar den uppkomna lukten. 
Producerandet av luktande ämnen från mikroorganismer är ett komplext förlopp. Tempe-
ratur, stadium i livscykeln, näringstillgång, interaktion med andra arter är faktorer som 
har betydelse (Sunesson et al., 1995; Bjurman & Kristensson, 1992; Diongini & Ingram, 
1994; Bjurman et al., 1997; Börjesson et al., 1993; Korpi et al., 1998). Geosmin och 
andra luktande ämnen kan bildas både av bakterier (Harris et al., 1986; Diongini & 
Ingram, 1994; Sunesson, 1995) och diverse svampar (Börjesson et al., 1993; Bjurman & 
Kristensson, 1992). Proverna i detta försök hade varierande grad av påväxt av svamp efter 
de hade inkuberats i fuktkammare. På många av proverna fanns andra mikroorganismer 
än svamp. Tyvärr visade det sig att den använda analysmetoden inte fungerade i detta 
sammanhang. Därför går det inte exakt att ange vilken typ av mikroorganismer det rörde 
sig om. Det kan ha varit actinomyceter eller någon annan typ av bakterier. Mängden av 
dessa organismer var störst på prover som kontaminerats mot jord utomhus samt prover 
som exponerats mot jord som autoklaverats vid ett tillfälle. Det är möjligt att dessa har en 
roll vid alstringen av elak lukt. 
 
Exponering mot jord innebär en massiv inokulering av mikroorganismer från jorden till 
virket. I detta försök har proverna direkt efter exponeringen placerats i fuktkammare, och 
förhållandena för tillväxt av svampar och bakterier har varit mycket gynnsamma. I en 
naturlig situation kommer virket i en del fall att placeras i en torr konstruktion under en 
längre tid. Då en fuktskada inträffar kommer därmed en hel del av organismerna att ha 
dött. Konkurrenssituationen kommer då inte att bli lika uttalad som i detta försök och det 
är möjligt att detta kan påverka bildandet av luktande ämnen. Det finns dock situationer 
då materialet redan är fuktigt då det byggs in. I fortsatta försök bör typen av kontamine-
ring varieras, liksom behandling före placering i fuktkammare. Detta skulle öka våra 
kunskaper ytterligare om villkoren för uppkomst av elak lukt.  
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Vid försöken att sterilisera jord har det framkommit att det är mycket svårt att avdöda 
actinomyceter, samt även andra bakterier och jästsvampar. Det visar att det är svårt att bli 
av med de organismer som kan tänkas alstra lukt i en fuktskadad byggnad om de tillförts 
virke med jord. Detta innebär en ytterligare anvisning om att det är av största vikt att 
skydda byggnadsmaterial från nedsmutsning med jord. 
 
4.1 Slutsatser 
 
Att byggnadsmaterial skall skyddas från jord på byggarbetsplatsen för att minska risken 
för angrepp av svamp i samband med eventuellt kommande fuktskador är allmänt känt. 
Resultaten från detta försök visar att då virke kommer i kontakt med jordpartiklar ökar 
risken för att elak lukt skall uppstå i byggnaden där virket byggs in. Detta under förut-
sättning att virket utsätts för fukt i byggnaden eller under byggtiden. För att minska pro-
blemen med elak lukt i byggnader är det därför av stor vikt att byggnadsmaterial skyddas 
från kontakt med jord och att krav ställs på en ren byggprocess. Exponeringen mot jord 
har i detta försök varat under en längre tid, 14 dagar, men tidigare försök (Johansson, 
1996) visar att även en så kort period som 1 minut räcker för att lukt skall uppkomma. I 
detta försök har dessutom provbitar av trä klätts med tyg och på så sätt har exponeringen 
mot jord minskats något. Ett kritiskt moment i byggnadsprocessen skulle alltså kunna 
vara att virke har direkt kontakt med mark. Men även andra sätt att smutsa materialet är 
möjliga. Sådana kan t ex vara att ett nedsmutsat verktyg läggs på virket, eller att någon 
går med en smutsig sko på ett golvbjälklag.  
 
4.2 Fortsatta studier 
  
Resultaten från detta försök leder till nya frågor.  
 
• Kan det finnas andra orsaker än kontaminering av jord som ökar risken för alstring av 

elak lukt från byggnadsmaterial, t ex spridning av actinomyceter på ytan av vatten-
droppar?  

  
• I detta projekt studeras luktalstring från trä. Skulle resultaten bli de samma för andra 

typer av byggnadsmaterial, som betong, papp, impregnerat virke, isolering, skivmate-
rial? Erfarenhet vid skadeutredningar visar att även dessa material kan lukta. 

  
• Vilka riskfaktorer finns det i befintliga byggnader. Är risken stor att material i kryp-

grunder (som ofta har problem med elak lukt), t ex sand, betong, blindbotten och 
”skräp” skall alstra elak lukt? 
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Bilaga 1 
 
Tabell 1  Prover exponerade mot jord, tyg med ”små” porer. Resultat från bedömning 

av lukt, mikrobiologisk analys samt kemisk analys (förekomst av geosmin). 
 

Prov- 
beteckning 

Medelvärde 
lukt-

bedömning  
(4 bedömare) 

Utbredning av 
svamp  på  

ytan 
enligt  

tabell 3 

Mängd 
”actino-
myceter” 
*=minst, 

**=medel, 
***=mest 

Antal  
”Vita fläckar” 

(se 3.3) 

Mängd 
geosmin (ng)  

Förekomst av 
blånad 

F1 3,8  4  27 3 ja 
F2 3,3   ***  14 ja 
F3 2,8  3,5 **(*) 0 4 ja 
F4 1,8  4 ** 0 0,2 ja 
F5 3,0  4 *** 16 0,2 ja 
F6 3,0  4  33 19 ja 
F7 1,8  4 *** 11 0 ja 
F8 3,8  *** 20 6 ja 
F9 2,5  4 **(*) 5 9 ja 
F10 3,8  5 *** 20 10 ja 

Medelvärde 2,9 4,1  14,7 6,5 ± 6,4  
 
 
Tabell 2  Prover exponerade mot jord, tyg med ”stora” porer. Resultat från bedömning 

av lukt, mikrobiologisk analys samt kemisk analys (förekomst av geosmin). 
 

Prov- 
beteckning 

Medelvärde 
lukt-

bedömning  
(4 bedömare) 

Utbredning av 
svamp  på  

ytan 
enligt  

tabell 3 

Mängd 
”actino-
myceter” 
*=minst, 

**=medel, 
***=mest 

Antal  
”Vita fläckar” 

(se 3.3) 

Mängd 
geosmin (ng)  

Förekomst av 
blånad 

G1 2,0  4 ** 10 2 ja 
G2 0,8  4 ** 2 0 ja 
G3 2,0  3 *(*) 0 1 ja 
G4 2,0  4 *** tydliga 

act! 
8 2 ja 

G5 1,75  4,5 * 0 3 ja 
G6 4,0  4 *** 8 9  
G7 4,0  5 *** 11 10 ja 
G8 2,8  4,5 *** 7 0 ja 
G9 2,8  4 *** 35 5 ja 
G10 3,5  4 *** 8 9 ja 

Medelvärde 2,6  4,1  8,9 4,1 ±  3,9  
 
 



26 
 
 
 
 

 
Tabell 3   Prover exponerade mot steril jord. Resultat från bedömning av lukt, 

mikrobiologisk analys samt kemisk analys (förekomst av geosmin). 
 

Prov- 
beteckning 

Medelvärde 
lukt-

bedömning  
(4 bedömare) 

Utbredning av 
svamp  på  

ytan 
enligt  

tabell 3 

Mängd 
”actino-
myceter” 
*=minst, 

**=medel, 
***=mest 

Antal  
”Vita fläckar” 

(se 3.3) 

Mängd 
geosmin (ng)  

Förekomst av 
blånad 

41 1,0     0 nej  
48 0,0  5 * 0 0 nej 
442 0,3 5 ** 0 0 nej 
49 0,7  4 * 0 0 nej 
42 0,2  3,5 *(*) 0 0 nej 
46 0,8  5 * 0 0 nej 
448 1,5 4 * 0 0 nej 
47 0,8 5 **(*) 0 0 nej 
414 1,5     0 nej 
44 0,0 4 * 0 0 nej 

Medelvärde 0,7  4,4  0 0 ± 0,00  
 
 
Tabell 4  Prover utan behandling (kontroller). Resultat från bedömning av lukt, 

mikrobiologisk analys samt kemisk analys (förekomst av geosmin). 
 

Prov- 
beteckning 

Medelvärde 
lukt-

bedömning  
(4 bedömare) 

Utbredning av 
svamp  på  

ytan 
enligt  

tabell 3 

Mängd 
”actino-
myceter” 
*=minst, 

**=medel, 
***=mest 

Antal  
”Vita fläckar” 

(se 3.3) 

Mängd 
geosmin (ng)  

Förekomst av 
blånad 

II 1  0 0 *- 0 0 nej 
II 2 0  1  0 0 nej 
II 3 0  kontaminerad   0 0 nej 
II 4 0 1 *- 0 0 nej 
II 5 0  1  0 0 nej 
II 6 0  1 * 0 0 nej 
II 7 0  0 - 0 0 nej 
II 8 0    0 0 nej 
II 9 0  1 * 0 0 nej 
II 10 0  0 * 0 0 nej 

Medelvärde 0  0,6  0 0   
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Tabell 5  Prover för inokulering med actinomyceter. Resultat från bedömning av lukt, 
mikrobiologisk analys samt kemisk analys (förekomst av geosmin). 

 
Prov- 

beteckning 
Medelvärde 

lukt-
bedömning  

(4 bedömare) 

Utbredning av 
svamp  på  

ytan 
enligt  

tabell 3 

Mängd 
”actino-
myceter” 
*=minst, 

**=medel, 
***=mest 

Antal  
”Vita fläckar” 

(se 3.3) 

Mängd 
geosmin (ng)  

Förekomst av 
blånad 

A1 0  0 ** 0 0 nej 
A2 0  0 * 0 0 nej 
A3 0 0 * 0 0 nej 
A4 0  0 * 0 0 nej 
A5 0 0 * 0 0 nej 
A6 0 0 *(*) 0 0 nej 
A7 0  0 *(*) 0 0 nej 
A8 0  0 * 0 0 nej 
A9 0  0 * 0 0 nej 
A10 0  0 * 0 0 nej 

Medelvärde 0 0  0 0 ± 0  
 
 

Tabell 6  Prover exponerade mot ugnstorkad jord. Resultat från bedömning av lukt, 
mikrobiologisk analys samt kemisk analys (förekomst av geosmin). 

 
Prov- 

beteckning 
Medelvärde 

lukt-
bedömning  

(4 bedömare) 

Utbredning av 
svamp  på  

ytan 
enligt  

tabell 3 

Mängd 
”actino-
myceter” 
*=minst, 

**=medel, 
***=mest 

Antal  
”Vita fläckar” 

(se 3.3) 

Mängd 
geosmin (ng)  

Förekomst av 
blånad 

I 1 2,8  - - - 7 - 
I 2 2,0 - - - 5 - 
I 3 2,3   - - - 32 - 
I 4 2,3   - - - 7 - 
I 5 2,0   - - - 5 - 
I 6 2,8   - - - 1 - 
I 7 1,8   - - - 0,2 - 
I 8 3,0  - - - 0,2 - 
I 9 1,7   - - - 0,2 - 
I 10 1,8   - - - 6 - 

Medelvärde 2,3      6,4 ± 9,45  
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Tabell 7  Prover exponerade mot jord autoklaverad 1 gång. Resultat från bedömning 
av lukt, mikrobiologisk analys samt kemisk analys (förekomst av geosmin).  

 
Prov- 

beteckning 
Medelvärde 

lukt-
bedömning  

(4 bedömare) 

Utbredning av 
svamp  på  

ytan 
enligt  

tabell 3 

Mängd 
”actino-
myceter” 
*=minst, 

**=medel, 
***=mest 

Antal  
”Vita fläckar” 

(se 3.3) 

Mängd 
geosmin (ng)  

Förekomst av 
blånad 

27 3,3  3,5 *** 2 7 nej 
24 3,3  3 * 1 5 nej 
266 2,8  3 *** 23 0 nej 

Medelvärde 3,2  3,2  8,7 4,0±3,6  
 


