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1 Allmän information 
Fastighetsbeteckning: 417-408-1-37 

Byggnadsbeteckning: 101041143P 

  

Ägare/beställare: Ulla & Stanley Skogberg 
0407320851 

  

Fastighetsmäklare: Lyyski Fastigheter Ab 

  

Närvarande: Niklas Holmlund, granskare 
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1.1 Information om objektet 
Byggnadstyp: Egnahemshus 

Byggnadsår: 1989 

Anskaffningsår: Nybyggnation 

Objektets yta: Atemp: 212m² (uppvärmda uppmäta yta till energideklaration) 

Våningsantal: 1-plan + källare 

Byggnadens placering: Plan mark 

Vattentakets typ: Valmat tak 

Regnvattensystem: Ja, leds ner i rörsystem under mark. 

Vattentakets material: Takpannor 

Undertak: Ja undertak observerades under takpannor 

Grund: Källargrund & markburen betongplatta 

Golvtyp: Träreglat golv på bostadsdelen. Delvis träreglat och delvis 
betongplatta i källare 

Dränering, täckdikning: Kontrollbrunn för dränering observerades ej  

Stomme, material: Träreglad stomme 

Fasadmaterial: Stående panel 

Fönster: 3-glas fönster 

Våtrum: Samtliga badrum ursprungliga.  

Bruksvattenrör och anslutning: Synliga av koppar 

Avloppsrör och anslutning: Golvbrunnar observerades vara av plast 

Värmeledningar: Synliga av koppar 

Uppvärmningssätt: Frånluftsvärmepanna/Elpanna 
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1.2 Granskningen 
Tidpunkt och väder: 08-06-2022, klockan 12:30 

 

(Foreca) 

Granskare: Niklas Holmlund, Investigo Oy Ab 
0457 345 9491, niklas.holmlund@investigo.fi   
Byggn.Ing. 

Orsak till granskning: Försäljning. 

Begränsningar: Begränsar sig till huset. 

Kartläggningsmetoder: Denna granskningsrapport baserar sig på vid granskningen upptäckta 
brister, utförda mätningar, dokument som funnits till förfogande samt 
uppgifter som fåtts av ägare/användare. 

Ytfuktindikator användes systematiskt i utrymmen som fuktkartlades. 
Övriga utrymmen kontrollerades okulärt och sensoriskt. Genom 
granskning samt fuktmätning utan att förstöra ytmaterial kan man inte 
upptäcka fuktskador som finns inne i konstruktionerna, ej heller gamla 
och redan intorkade skador.  

Stickprovsmässiga fuktmätningar utfördes i riskkonstruktioner. 

Riskkonstruktioners skick kan undersökas via kontrollhål och 
materialprov på skild beställning. 

Använd utrustning: Trotec T3000 huvudenhet, kalibrerad 09 / 2021 

Trotec TS250SDI klimatgivare, kalibrerad 09 / 2021 

Trotec TS660SDI ytfuktindikator, kalibrerad 09 / 2021 

Digitalkamera 

 

1.3 Information av beställare 
Information om objektet angivet av ägare, beställare eller representant för objektet. 

El-förbrukning: 2021: 17 118 

Vattenförbrukning: 2021: 147 m³ 

 Renoveringar: Köket renoverat för cirka 20 år sen. 

Lilla toaletten renoverad för 7–8 år sen. 
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2 Konstruktionsdelar 
Avsnitt om granskade konstruktionsdelar och områden i objektet. Beskrivande text följt av bilder med 

bildtexter. 

2.1 Övre bjälklag, vattentak och takvatten 
Övre bjälklag: Träkonstruktioner. Värmeisolerat med lös mineralull. Ventileras via 

takfot. Mellantaksutrymme granskades okulärt längs med gångbro. 

Missfärgade bräder observerades i mellantaket. Vilket tyder på att 
luftfuktigheten i mellantaket är hög eller på grund av kondens genom 
undertaket.  

Värmeisoleringstjocklek cirka 400...450mm i bjälklaget. En ångspärr av 
armerad plast observerades under värmeisoleringen. 

Vattentak: Takpannor på läkt. Granskades okulärt ovanifrån gåendes längs med 
nocken.  

Mossväxt observerades på takpannor över hela taket, vilket försvårar 
vattenavrinningen från taket. 

Takutrustning: Fast stege och takstege saknas dock finns ej någon skorsten vilket gör 
att man ej behöver upp på tak för regelbundet underhåll. 

Regnvatten: Leds ner via hängrännor och stuprör in i rörsystem under mark. 

 

 
Bild 1. Överblicksbild mellantaket. 

 

 
Bild 2. Missfärgningar observerades på undertaksbräder. 
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Bild 3. Missfärgningar observerades på bräder i mellantaket. 

 

 
Bild 4. Mellantaket ventileras via takfot. 

 

 
Bild 5. Man har även ventilationsöppningar i undertaket. 

 

 
Bild 6. Missfärgade bräder kunde observeras nästan genom 
hela mellantaket. 

 

 
Bild 7. Överblicksbild mellantaket. 

 

 
Bild 8. Ångspärr observerades under värmeisoleringslagret. 
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Bild 9. Överblicksbild vattentaket. Sett från öster mot väster. 

 

 
Bild 10. Mossväxt observerades på takpannor över hela 
taket. 

 

 
Bild 11. Skräp i hängrännor. Rekommenderas att rensas 
kontinuerligt. 

 

 
Bild 12. Regnvattnet leds ner i rörsystem under mark via 
lövgaller. 
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2.2 Nedre bjälklag, mark och grund 
Mark kring hus: Natursten, grusrand och altan mot sockel. Växtlighet observerades 

även mot sockel på södra sidan. 

Grundsättning: Exakt grundsättningsätt är ej känt. Källargrund på den delen av 
byggnaden med källare.  Övriga delar observerades vara gjuten 
grundsula med upp murad sockel. 

Socklar granskades okulärt gåendes runt byggnaden. Större 
sprickbildningar har skett på södra sidan vid altanen.  Sprickbildning 
observerades även ställvis övriga delar av sockel i putsen. En 
fuktisoleringsmatta observerades vara monterad på 
källarytterväggarnas utsida dock saknades monteringslist på mattans 
överkant.  

Markdränering: Kontrolbrunn för dränering observerades ej. 

Golvkonstruktion mot mark: Bostadsdelen som ej er byggd ovanför källaren har markburen 
betongplatta med upp reglat golv. Rum mot söder i källaren 
noterades även ha ett trä reglat golv ovanpå den markborna 
betongplattan. Detta är kända så kallade riskkonstruktioner. Ifall 
konstruktionerna belastas av fukt underifrån kan det uppstå fukt- och 
mikrobskador i golvkonstruktionerna. Trä reglade golv har teknisk 
medellivslängd på 40 år. 

En fuktmätning utfördes i golvkonstruktionen i bostadsvåningen. Mät 
resultaten redovisas i avsnitt 4.1. 

 

 
Bild 13. Överblicksbild sockel södra sidan. Större sprickor 
observerades på sockel på denna sida av byggnaden. 

 

 
Bild 14. Närbild av sprickor. Färgsläpp observerades även 
ställvis på sockel. 
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Bild 15. Sprickornas tjocklek 2mm på plats.  

 

 
Bild 16. Växtlighet nära källarytterväggen på södra sidan. 
Kantlist saknades på fuktisoleringsmatta. 

 

 

 
Bild 17. Överblicksbild sockel på östra sidan. 

 

 
Bild 18. Färgsläpp observerades ställvis på sockel. 
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Bild 19. Grundsulan synlig på västra sidan bredvid altanen. 
Man kan notera att sockeln är murad av lecablock. Någon 
fuktisolering observerades ej pågrundsula och sockelns nedre 
kant. 

  

 

2.3 Fasader och ytterväggar 
Fasader: Stående panel. Ventilerad luftspalt saknas bakom fasaden. Utan 

ventilerad luftspalt kan fukt kondenseras inuti väggen  

Granskades okulärt gåendes runt byggnaden. Okulärt sett utåt ser 
fasaden ut att vara i god kondition. 

Ytterväggar bostadsplan: Konstruktionsöppning för invändig granskning av konstruktionen 
utfördes ej vid detta granskningstillfälle. 

Ytterväggar källare: I källare finns träreglade väggar mot källarytterväggen. Detta är en 
känd riskkonstruktion var en möjlig fuktbelastning utifrån kan orsaka 
skador till de inre konstruktionerna. I källare bör material och 
konstruktioner alltid väljas så dessa är fukttekniskt fungerande. 

 

 
Bild 20. Överblicksbild fasad mot söder. 

 

 
Bild 21. Ingen ventilerad luftspalt observerades bakom 
fasaden. Utan ventilerad luftspalt kan fukt kondenseras inuti 
väggen. 
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Bild 22. Överblicksbild fasad mot öster. 

 

 
Bild 23. Överblicksbild fasad mot norr. 

 

 
Bild 24. Träd nära väggen mot väster. rekommenderar att 
man beskär trädet så grenar ej tar i byggnaden. 

  

 
   

 

2.4 Fönster, dörrar och öppningar 
Fönster: 3-glasfönster.  Fönsterkarm rötskadad i sydöstra hörnet av 

byggnaden, utanför vardagsrum. Rötskadat fönsterfoder 
observerades även vid burspråk på södra sidan. Ställvis flagnad färg på 
fönsterkarmar. 

Ytterdörrar: Slagdörrar. Normalt ålderslitage. 
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Bild 25. Överblicksbild fönster vid burspråk på södra sidan. 

 

 
Bild 26. Foderbräde rötskadat i nedre kant. 

 
 

 
Bild 27. Överblicksbild fönster, södra sidan. Fönsterkarm 
längst mot öster rötskadad under fönster. 

 

 
Bild 28. Rötskadad fönsterkarm. 
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2.5 Ytor inomhus 
Våtutrymmen: Fuktkartläggning med ytfuktindikator utfördes i våtutrymmen. Mer 

om detta i avsnitt 4.1. I övrigt granskade utrymmena okulärt och 
sensoriskt. Till våtrum räknas i denna rapport badrum, bastu, 
toaletter, kök och liknande utrymmen med vattenpost. 

Torra utrymmen: Utrymmen såsom sovrum, vardagsrum, tamburer och liknande 
granskades okulärt och sensoriskt.  

Källare: Utrymmen i källare granskades okulärt och sensoriskt. Fuktmätningar 
utfördes på två platser i källarytterväggen. 

 

 

2.5.1 Badrum med grovkök 
Beskrivning: Plattsatta golv- och väggytor. Badrum anslutet till bastu. Grovköksdel 

finns även i detta badrum. Plastgolvbrunn från 1989.  

Fuktkartläggning:  
 

Tabell 1 

Mätområde Utslag Kommentarer 

Golv, allmänt: 51 – 53 /200 Referens, normalt 

Golv, kring golvbrunn: 55 – 71 /200 Avvikande, vid dusch  

Golv, kring golvbrunn: 52 – 54 /200 Normalt, golvbrunn vid 
grovkök 

Golv, runt rör vid dusch: 52 – 54 /200 Normalt 

Vägg, allmänt: 23 – 26 /200 Referens, normalt 

Vägg, kring blandare 32 – 34 /200 Svagt avvikande 
 

 Tolkning: På plattsatta vägg- och golvytor som är utsatta för 
stänkvattenbelastning hittas vanligtvis förhöjda ytvärden. 
Dessa betyder ej alltid att det finns en fuktskada i 
konstruktionen. Ifall det finns en fungerande fukt- eller 
vattenisolering kan fukten finnas mellan plattor och 
isolering, dvs i fästbruket. Vattenisoleringens kondition 
kan normalt inte fastställas. 

 

Anmärkningar: Om badrummet är byggt före 1998 finns det risk att badrummet 
saknar en enhetlig vattenisolering. Om vattenisolering saknas finns 
alltid risk för skador i konstruktionerna. 
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Bild 29. Överblicksbild grovköksdelen av badrummet. 

 

 
Bild 30. Överblicksbild duschutrymmet. 

 

 
Bild 31. Plast golvbrunn från 1989. 

 

 
Bild 32. Skruvhål synliga i golvbrunn, indikerar att klämring 
ej är korrekt fastsatt i golvbrunnen. 

 
 

   
 

   
 

  



Projektnummer: 4130  
Dokumenttyp: Granskningsrapport      Sida 15 (35) 
 

 Investigo Oy Ab – Vasa – Seinäjoki – Åland – www.investigo.fi – FO-nummer: 2697819-7 
 
 

2.5.2 Bastu 
Beskrivning: Tak-och väggytor av panel. Klinkers på golv. Ingen ventilerad luftspalt 

observerades bakom bastupanelen. 

Fuktkartläggning:  
 

Tabell 2 

Mätområde Utslag Kommentarer 

Golv, allmänt: 51 – 57 /200 Referens 

Golv, runt golvbrunn: 77 – 110 /200 Avvikande 

Golv, under kamin: 57 – 62 /200 Svagt avvikande 

Golv, under blandare: 56 – 79 /200 Avvikande 
 

 Tolkning: På plattsatta vägg- och golvytor som är utsatta för 
stänkvattenbelastning hittas vanligtvis förhöjda ytvärden. 
Dessa betyder ej alltid att det finns en fuktskada i 
konstruktionen. Ifall det finns en fungerande fukt- eller 
vattenisolering kan fukten finnas mellan plattor och 
isolering, dvs i fästbruket. Vattenisoleringens kondition 
kan normalt inte fastställas. 

 

Anmärkningar: Skruvhål synliga i golvbrunn, vilket indikerar att klämring för tätskiktet 
saknas i golvbrunnen. 

Om bastun är byggt före 1998 finns det risk att bastun saknar en 
enhetlig vattenisolering. Om vattenisolering saknas finns alltid risk för 
skador i konstruktionerna. 

 

 
Bild 33. Överblicksbild bastu. 

 

 
Bild 34. Torrbrunn av plast i bastun. 
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Bild 35. Skruvhål synliga i golvbrunn. Indikerar att klämring 
ej är fastsatt korrekt. 

 

 
Bild 36. En ventilerad luftspalt observerades ej bakom 
bastupanelen. 

 

 
Bild 37. Slitna mjukfogar i bastu. Rekommenderar att 
mjukfogar gås igenom årligen och förnyas med 3–5 års 
mellanrum. 
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2.5.3 Toalett 
Beskrivning: Plattsatta golv- och väggytor. Har förnyats för cirka 7–8 år sen enligt 

muntlig uppgift från ägare. 

 Fuktkartläggning:  
 

Tabell 3 

Mätområde Utslag Kommentarer 

Golv, allmänt: 56 – 61 /200 Referens, normalt 

Vägg, allmänt: 31 – 36 /200 Referens, normalt 
 

 Tolkning: Inga avvikande värden hittades vid ytfuktkartläggningen. 

 

 
Bild 38. Överblicksbild toalett. 

  

 
   

 
   

 
   

 

  



Projektnummer: 4130  
Dokumenttyp: Granskningsrapport      Sida 18 (35) 
 

 Investigo Oy Ab – Vasa – Seinäjoki – Åland – www.investigo.fi – FO-nummer: 2697819-7 
 
 

2.5.4 Badrum med badkar 
Beskrivning: Plattsatta golv- och väggytor. Plast golvbrunn från 1989.  

Fuktkartläggning:  
 

Tabell 4 

Mätområde Utslag Kommentarer 

Golv, allmänt: 51 – 56 /200 Referens, normalt 

Vägg, allmänt: 24 – 26 /200 Referens, normalt 

Vägg, rör: 29 – 30 /200 Normalt 

Vägg, kring blandare 
badkar: 

37 – 44 /200 Svagt avvikande 

Vägg, runt badkar 24 – 27 /200 Normalt 
 

 Tolkning: På plattsatta vägg- och golvytor som är utsatta för 
stänkvattenbelastning hittas vanligtvis förhöjda ytvärden. 
Dessa betyder ej alltid att det finns en fuktskada i 
konstruktionen. Ifall det finns en fungerande fukt- eller 
vattenisolering kan fukten finnas mellan plattor och 
isolering, dvs i fästbruket. Vattenisoleringens kondition 
kan normalt inte fastställas. 

Anmärkningar: Om badrummet är byggt före 1998 finns det risk att badrummet 
saknar en enhetlig vattenisolering. Om vattenisolering saknas finns 
alltid risk för skador i konstruktionerna. 

Enligt muntlig uppgift från ägare läcker toaletten, så att det rinner 
vatten i toaletten hela tiden. Man skall åtgärda detta och har vattnet 
till toaletten avstängt för tillfället. 

 

 
Bild 39. Överblicksbild badrummet. Toaletten som läcker. 
Enligt muntlig uppgift från ägare skall man fixa den läckande 
toaletten. 

 

 
Bild 40. Överblicksbild badrum. 
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2.5.5 Kök 
Beskrivning: Tapetserade väggytor och kakelrand vid arbetsbänk. Köket renoverat 

för cirka 20 år sen enligt muntlig uppgift från ägare. Kyl och frys har 
nyligen förnyats. Spis i dåligt skick enligt uppgift från ägare. 

Fuktkartläggning:  
 

Tabell 5 

Mätområde Utslag Kommentarer 

Golv, allmänt: 29 – 33 /200 Referens 
 

 Tolkning: Inga avvikande värden hittades vid ytfuktkartläggningen. 

Anmärkningar: Läckageskydd saknas under diskmaskin, kyl och frys. Vi 
rekommenderar att läckageskydd placeras under vitvaror som kyl, frys 
och diskmaskin. 

 

 
Bild 41. Överblicksbild kök. 
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2.5.6 Badrum källare 
Beskrivning: Plattsatta golv- och väggytor. Plast golvbrunn från 1989.  

Fuktkartläggning:  
 

Tabell 6 

Mätområde Utslag Kommentarer 

Golv, allmänt: 75 – 89 /200 Referens 

Golv, kring golvbrunn: 75 – 89 /200 Normalt jämfört med 
referens värde 

Vägg, allmänt: 28 – 33 /200 Referens, normalt 

Vägg, kring blandare 33 – 36 /200 Normalt 
 

 Tolkning: På plattsatta vägg- och golvytor som är utsatta för 
stänkvattenbelastning hittas vanligtvis förhöjda ytvärden. 
Dessa betyder ej alltid att det finns en fuktskada i 
konstruktionen. Ifall det finns en fungerande fukt- eller 
vattenisolering kan fukten finnas mellan plattor och 
isolering, dvs i fästbruket. Vattenisoleringens kondition 
kan normalt inte fastställas. Dock observerades ej något 
tätskikt vara anslutet till golvbrunn. 

Anmärkningar: Om badrummet är byggt före 1998 finns det risk att badrummet 
saknar en enhetlig vattenisolering. Om vattenisolering saknas finns 
alltid risk för skador i konstruktionerna. 

 

 
Bild 42. Överblicksbild badrum. 

 

 
Bild 43. Golvbrunnen i badrummet. Man har tejpat över 
rengöringspluggen. Klämring saknas och tätskikt 
observerades ej vara anslutet till golvbrunn. 
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2.5.7 Övriga  
Beskrivning: Plattsättning vid entréer, klickgolv och golvmattor på övriga ytor. 

Fibervävstapet målade väggytor. Av äldre standard. Normalt 
åldersslitage. 

 

 
Bild 44. Överblicksbild sett från entrén inåt. 

 

 
Bild 45. Överblicksbild vardagsrum. 

 

 
Bild 46. Förråd bredvid kök. Ingen värme finns i rummet och 
man använder detta rum som ett kallt skafferi. 
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2.5.8 Källare 
Beskrivning: I källare hittas förrådsutrymme, pannrum, ett allrum och badrum. 

Träreglade väggar emot källarytterväggar, i allrum finns också 
träreglat golv emot källarbetongplattan (riskkonstruktioner).  

En avvikande lukt noterades i källare av undertecknad. Varpå vi 
rekommenderar att man låter utföra fortsatt teknisk utredning av 
riskkonstruktioner genom kontrollhål för invändig granskning och om 
inga tydliga skador kontrolleras kondition med hjälp av materialprov 
för mikrobanalysering. 

Fuktkartläggning:  
 

Tabell 7 

Mätområde Utslag Kommentarer 

Golv, allmänt: 15 – 27 /200 Referens, i mitten av 
källaren 

Golv, vid ytterväggar 33 – 47 /200 Svagt avvikande 
närmare ytterväggarna. 

Golv, framför diskbänk: 26 – 28 /200 Normalt 
 

 Tolkning: Svagt avvikande värden hittades närmare ytterväggarna. 

Anmärkningar: Träreglad vägg emot källaryttervägg. En möjlig fuktbelastning utifrån 
kan orsaka skador till de inre konstruktionerna. I källare bör material 
och konstruktioner alltid väljas så dessa är fukttekniskt fungerande. 

 

 
Bild 47. Överblicksbild allrummet i källaren. 

 

 
Bild 48. Överblicksbild förråd. 
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2.6 Vatten, värme och ventilation 
Avsnitt om husteknik, beskrivande text följt av bilder och kommentarer angående observationer.  

2.6.1 Bruksvatten 
Beskrivning: Ålands vatten. Inkommande ledning av plast. Läckagevakt finns i 

byggnaden, dock var den avstängd vid granskningstillfället. 
Tappvarmvattnet värms upp av elvärmepannan.  

Bruksvattenrören observerades att vara av koppar, dessa rör har en 
uppskattad teknisk medellivslängd på 30 år, vilket betyder att den 
uppskattade medellivslängden för dessa rör är uppnådd. Vi 
rekommenderar att man har igång läckagevakten. 

 

 
Bild 49. Inkommande vattenledning i källare. 

 

 
Bild 50. Byggnaden är utrustad med läckagevakt, dock var 
denna avstängd vid granskningstillfället. 
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2.6.2 Avlopp 
Beskrivning: Eget avloppssystem. Skild brunn för toalettvattnet och för bad-, disk-, 

tvättvattnet. Sluten tank till toalettvattnet och slambrunn till det 
övriga avloppsvattnet.   

 

 
Bild 51. Septiktanken placerad under buskarna. 

 

 
Bild 52. Locket till septiktanken. 

 

 
Bild 53. Slambrunnen placerad under växtlighet på gården. 

 

 
Bild 54. Locket till slambrunnen. Invändig granskning 
utfördes ej så typ av brunn är ej känt.  
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2.6.3 Uppvärmning 
Beskrivning: Frånluftsvärmepump, elpanna med värmeåtervinning från 

frånluftsventilationen. Vattenburen centralvärme. Golvvärme vid 
entréer och badrum övriga utrymmen med väggfasta radiatorer.  

 

 
Bild 55. Frånluftsvärmepumpen i källaren. 

  

 
   

 
   

 
   

 

2.6.4 Ventilation 
Beskrivning: Maskinell frånluftsventilation med värmeåtervinning. Friskluftsventiler 

i fönster. 
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3 Riskanalys 
Allmän, okategoriserat: Riskkonstruktioner kan undersökas närmare via kontroll och 

materialprov. Åtminstone ifall dess tekniska livslängd är uppnådd, 
rekommenderar vi man undersöker dess konstruktion. 

Nedre bjälklag: Träreglad golvkonstruktion ovanpå en markburen betongplatta på 
bostadsvåningen och del av källaren. Ifall golvet belastas av fukt kan det 
bildas fukt- och mikrobskador i golvkonstruktionen. Medellivslängd 40 
år. 

Grundplattans nivå i under marknivån i källare. Om någon yttre 
vattenisolering ej finns, ökar risken för markfuktbelastning på 
byggnadens konstruktioner. 

Bristfällig yttre vattenisolering, dränering eller regnvattensystem kan 
fuktbelasta konstruktionerna. 

Fasad, väggar: Fasadens ventilation bristfällig. Utan en ventilerad luftspalt kan fukt 
kondenseras inne i väggen. 

Träreglad vägg emot källaryttervägg. En möjlig fuktbelastning utifrån 
kan orsaka skador till de inre konstruktionerna. I källare bör material 
och konstruktioner alltid väljas så dessa är fukttekniskt fungerande. 

Fönster och dörrar: Otäta genomföringar, t.ex. takfönstergenomföringar och inplåtningar, 
t.ex. fönsterbleck medför alltid risk för skador inne i konstruktionerna. 

Våtrum: Om badrummet är byggt före 1998 finns det risk att badrummet saknar 
en enhetlig vattenisolering. Om vattenisolering saknas finns alltid risk 
för skador i konstruktionerna. 
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4 Mätningar 
I samband med granskningen utfördes följande mätningar, provtagningar och provanalyser. 

 

4.1 Fuktmätningar 
Ytfuktindikering: Fuktindikering på ytan är en metod som ej förstör ytmaterial och anses 

vara en riktgivande mätningsmetod. Vid kartläggning mäts 
referensvärden på torra ytor och jämförs med specifika platser såsom 
rörgenomföringar och liknande. Metoden kan endast upptäcka 
pågående läckage eller fuktbelastning och ej intorkade fuktskador som 
ej kan ses på ytan med ögat. Ytfuktkartläggnings resultat återges i 
avsnitt om ytor inomhus. Värdena är enhetslösa och jämförs med 
varandra. Mätaren visar värden på en skala 0...200 varav högre värde 
kan indikera mer fukt i material. Metoden kan ej användas nära 
metallföremål då mätningen i sådana fall blir missvisande. Lokalt 
avvikande värden kan även indikera exempelvis metallföremål i 
konstruktion. Mätningarnas resultat redovisas i tabellerna i avsnitt om 
ytor inomhus 0.  

Borrhålsmätning: Vid borrhålsmätning kan man mäta den relativa luftfuktigheten i 
stenkonstruktioner. Borrning kan även användas för att mäta den 
relativa luftfuktigheten i till exempel värmeisoleringsskiktet i en 
konstruktion. 

Mätnoggrannhet: Givare för mätning av temperatur och relativ luftfuktighet: 
 
TS250 SDI (Trotec) 
°C: ± 0,7 °C 
Rh: ± 2% 
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4.1.1 Fuktmätning i konstruktioner 
Tabell 8 

 
Nummer Konstruktion, plats Temp. 

°C 
RH % Abs 

(g/m3) 
Djup 
(mm) 

Övrigt 

P1 Golvbjälklag, 
bostadsvåningen i kallförråd. 

+16,5 64,2 9,0 183 Givare: TS250 SDI 
Tid: 10 min utjämning 
Kommentar: Normalt 

P2 Träreglad konstruktion mot 
källaryttervägg. 

+14,7 56,9 7,1 70 Givare: TS250 SDI 
Tid: 10 min utjämning 
Kommentar: Normalt 

P3 Träreglad konstruktion mot 
källaryttervägg. 

+14,0 67,8 8,2 70 Givare: TS250 SDI  
Tid: 10 min utjämning 
Kommentar: Normalt 

Inne 
bostadsvåning 

Luft +20,4 53,8 9,5 - Givare:  TS250 SDI 

Inne källare Luft +15,8 59,6 8,0 - Givare:  TS250 SDI 

Ute Väderlek +14,7 83,0 - - Tid: 15:00 
Kommentar: Vädret i Mariehamn 
(Meteorologiska institutet) 

 
Resultattolkning: Relativa fuktigheten vid mätningstillfället stiger ej över risk för mikrobiell tillväxt. 

Vid just detta kontrolltillfälle Dock finns en avvikande lukt i källare som vi 
rekommenderar undersökas vidare då det är fråga om trä reglade konstruktioner 
mot källarytterväggar som är en riskkonstruktion. Även om mätresultaten 
beaktas som normalt.  

 

 
Bild 56. P1. 

 

 
Bild 57. P2 
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Bild 58. P3. 

  

 

5 Ritningar 

 

Figur 1. Planritning & skärning på bostadsvåningen och källaren. Ej i skala. Fuktmätningsplatser i konstruktioner 
utmärkta på planritning. 

P1  

P2  

P3  

Rectangle
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Figur 2. Fasadritningar. Ej i skala. 

 

 

Figur 3. Fasadritningar. Ej i skala. 
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6 Konklusion 
Allmänna skicket: Pakethus från Götenehus som är byggt 1989. Riskkonstruktioner finns.  

En större sprickbildning i sockeln kunde observeras på södra, vi 
rekommenderar att dessa sprickor granskas mer ingående för att 
fastställa om det enbart är sprickor i ytskiktet eller genomgående.  

I källaren noterades en avvikande lukt av undertecknad av. I källare 
finns även kända riskkonstruktioner som vi rekommenderar att 
undersöks noggrannare. 

  

 

 

7 Åtgärdsrekommendationer 

7.1 Åtgärdsrekommendationer  
 Rengöring av vattentak och hängrännor. Hängrännor rekommenderas att rensas kontinuerligt. 

 Vid följande takrenovering rekommenderar vi att man även byter ut undertaksbräderna. 

 Vi rekommenderar att en kantlist monteras fuktisoleringsmattans övre kant. 

 Vi rekommenderar att man beskär trädet nordvästra hörnet så ej grenar tar i och sliter på 
byggnadens ytmaterial. 

 Vi rekommenderar att fönster med rötskadad karm i sydöstra hörnet bytts ut. 

 Rötskadade fönster foderbräder bytts ut. 

 Vi rekommenderar att samtliga badrum renoveras till modern standard för ökad fuktsäkerhet i 
byggnaden. I samband med renoveringarna rekommenderar vi att underliggande konstruktioners 
konditions granskas.  

 Vi rekommenderar att man lägger igång läckagevakten på nytt. 

 

 

7.2 Rekommendationer om fortsatt teknisk utredning 
 Asbestkartläggning i hus äldre än 01.01.1994. Före man inleder rivningsarbete inför ombyggnad eller 

renovering.  

 Rekommenderar att man utför en radonmätning. Då enligt uppgift har ej en sådan utförts. 

 Vi rekommenderar att riskkonstruktioner kondition  undersöks närmare med hjälp av kontrollhål och 
vid behov material prov.  

 Rekommenderar att man knackar upp rappning på södra vid sprickbildningen för att granska om 
sprickor är genomgående eller enbart i rappning för att bestämma åtgärder för sockeln.   
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8 Övrig information, datum, plats och underskrift 
Granskarens ansvar: I ett granskningsuppdrag som utförs åt en konsument definieras 

ansvaret enligt konsumentskyddslagen. I en granskning åt ett 
företag används KSE2013.  

Granskaren har rätt och skyldighet att rätta till fel som 
konstateras gjorts i granskningen. Beställaren bör reklamera fel 
skriftligen åt granskaren inom skälig tid (3 månader från 
granskningsdatum). Observera att granskningen visar endast 
läget vid granskningstidpunkten. 

 
Övrigt: På plattsatta vägg- och golvytor som är utsatta för 

stänkvattenbelastning hittas vanligtvis förhöjda ytvärden. Dessa 
betyder ej alltid att det finns en fuktskada i konstruktionen. Ifall 
det finns en fungerande fukt- eller vattenisolering kan fukten 
finnas mellan plattor och isolering, dvs i fästbruket. 
Vattenisoleringens kondition kan normalt inte fastställas. 

Åtgärdsförslaget är rekommendationer på hur man kunde 
åtgärda konstaterade brister. De räcker i sig själv inte alltid som 
arbetsbeskrivningar. Reparationer bör utföras i enlighet med 
Finlands eller Ålands Byggbestämmelsesamling och dess 
anvisningar. Om brister lämnar oåtgärdade kan dessa orsaka 
olägenheter för boendet. 

Observera även att efter planerings- och byggnadsskedet 
påverkas byggnadens skick, samt risk för fukt- och vattenskador 
av dess användningsändamål, städning, underhåll och 
reparation. 

Den som lämnat uppgifter som återges i rapporten ansvarar för 
dess riktighet att dessa återgetts korrekt och att uppgifter som 
missuppfattats korrigeras inom skälig tid.  

Denna rapports delvisa kopiering är förbjudet utan lov av 
Investigo Oy Ab. 

Asbest: Asbest kan finnas i byggnader som är tillverkade mellan åren 
1940 – 1990. I Finland slutade man tillverka byggnadsmaterial 
med asbest år 1988. Asbestens användning förbjöds helt 
1.1.1994. 

Mikrobskador: Mikrobskador som uppkommit i till följd av fuktskador kan vara 
skadliga för hälsan. Mikrobskador kan uppkomma då den 
relativa fuktigheten är långvarigt över 70%. 

Radon: Radon är en färglös och luktfri radioaktiv gas som kommer från 
marken. Information om radonmängder och dess mätning fås 
från Strålningssäkerhetscentralen eller kommunens 
byggnadsövervakning. I konditionsgranskningen tas ej ställning 
till radonmängder i objektet. 
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Teknisk livslängd: En byggnadsdels, systemets, utrustningens eller elementets 
tekniska livslängd är baserat på kända uppgifter och på 
erfarenhet av ifrågavarande faktors hållbarhet. Teknisk livslängd 
är en allmän definition av den del som bedöms. Den tekniska 
livslängden avser tiden efter ibruktagandet då de tekniska 
funktionskraven för konstruktionen, byggnadsdelen, systemet 
eller utrustningen uppfylls. 

Kontrollintervall: Kontrollintervallet ska vara sådant att det objekt som 
kontrolleras förblir i gott skick mellan kontrollerna. Med 
kontrollintervall avses en återkommande period då 
byggnadsdelen, systemet eller utrustningen ska kontrolleras. 

Underhållsperiod: Med underhållsperiod avses ett intervall då byggnadsdelen, 
systemet eller utrustningen kräver service, reparation, partiellt 
byte, renovering eller ytbeläggning. Underhållsperioden är det 
genomsnittliga intervall med vilket den fastställda 
underhållsåtgärden upprepas. 

Beteckning 

 

 

Teknisk 
livslängd 

Kontrollintervall Underhållsperiod  

 

Byggnadstekniska system eller material    

Dräneringssystem (före 1999) 40 år 2 år 5 år 

Dräneringssystem (efter 1999) 50 år 2 år 5 år 

Asfaltbeläggning på gården 20 år  5-12 år 

Gårdens stenläggning i betong 25 år  4-10 år 

Grundmurens vattenisolering, isolering med 
bitumenmembran 

30 år   

Grundmurens vattenisolering, isolering med 
bestrykning av varmt bitumen 

20 år   

Grundmurens vattenisolering, 
grundmursplast 

50 år   

Tjälisolering, utanför grundmuren 50 år   

    

Nedre bjälklagets konstruktion    

Betongplatta på marken, överliggande 
värmeisolering av mineralull eller sågspån 
ingen värmeisolering under betongplattan 

40 år 5-10 år  

Betongplatta på marken, överliggande 
värmeisolering av mineralull eller sågspån 
värmeisolering även under betongplattan 

50 år 5-10 år  

Bärande betongplatta, överliggande 
värmeisolering av mineralull eller sågspån 
ingen värmeisolering under betongplattan. 

40 år 5-10 år  

Nedre bärande bjälklag i trä (trossbotten) 50 år 5 år  

    

Fasader    

Brädbeklädnad 50 år 5 år 5-20 år 
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Rappning 50 år 5 år 10-20 år 

Metallplåtsbeklädnad 40 år 5 år 15-20 år 

Fibercementskiva 50 år 5 år 20 år 

    

Fönster och ytterdörrar    

Träfönster 50 år 2 år 6-10 år 

Fönster i trä och aluminium 60 år 5 år 10 år 

Trädörrar 40 år  5-15 år 

    

Balkonger och terrasser    

Terrasser i trä 50 år  5-20 år 

Trädäck och uteterrasser 20 år  1 år 

    

Yttertak och utrustning för yttertak    

Bitumenmembran, beklädnad i ett lager, 
snedtak 

25 år 1 år 10 år 

Bitumenmembran, beklädnad i två lager, 
plant tak 

30 år 1 år 10 år 

Bitumenmembran, två lager, snedtak 30 år 1 år 10 år 

Bitumenmembran, beklädnad i tre lager 35 år 1 år 10 år 

Förzinkat och målat tak med stående fals 60 år 1-5v 10-15 år 

Tak i korrugerad metall 40 år 5 år 10-15 år 

Tegeltak 45 år 5 år 10 år 

Tak i fibercement 30 år 1 år 5-10 år 

Tak- och stuprännor 25-40 år 1 år 10 år 

Takkupoler 30 år 3 år 5-7 år 

Takfönster 50 år 5 år 5-7 år 

    

Ytbeläggning i torrutrymmen    

Golv, plastmatta, vinylplatta, korkmatta 
eller linoleum 

30 år   

Golv, textilmatta 20 år   

Keramiska plattor 50 år   

Golv, brädparkett 25 år  5-15 år 

Golv, limmad parkett eller brädgolv  40 år  5-15 år 

Golvlaminat 15 år   

Målning och tapetsering av väggar  20 år   

Ytbehandling av takens ytbeklädnad  30 år   

    

Golvkonstruktion och -ytor i våtutrymmen     

Plastmatta 20 år 3 år 5-10 år 

Applicering av fuktspärr och kakling 15 år 3 år  

Vattenisolering med bitumen och kakling 30 år 3 år  

Modern vattenisolering och kakling (efter 
1999) 

30 år 3 år  

    

Väggytor och -konstruktion i våtutrymmen    

Applicering av fuktspärr, skivkonstruktion 
kakling 

15 år 3 år Vid behov 



Projektnummer: 4130  
Dokumenttyp: Granskningsrapport      Sida 35 (35) 
 

 Investigo Oy Ab – Vasa – Seinäjoki – Åland – www.investigo.fi – FO-nummer: 2697819-7 
 
 

Applicering av fuktspärr, konstruktion i 
stenmaterial och kakling 

18 år 3 år Vid behov 

Vattenisolering och kakling 30 år 3 år Vid behov 

Plasttapet 12 år 3 år  

Plastbelagd plåt 30 år 3 år  

Paneler i badrummet 12 år 3 år  

Paneler i bastun 20 år   

    

Takbeläggning i våtutrymmen    

Ytbeläggning av taket (kph) 20 år 5 år 10-15 år 

    

Fast inredning    

Skåp i torrutrymmen 25 år   

Skåp i våtutrymmen 15 år   

    

VVS-tekniska system eller material    

Oljetank, plast, inomhus 50 år 10 år 10 år 

Oljetank, plast, i marken 40 år 10 år 10 år 

Oljetank, stål, inomhus 40 år 10 år 10 år 

Oljetank, stål, i betongbunker i marken  30 år 10 år 10 år 

Oljetank, stål, utomhus 40 år 10 år 10 år 

Skorstenar, tegelskorstenar 50 år 1 år  

Skorstenar, keramisk skorsten av element  50 år 1 år  

Värmerör, stålrör, golvvärme Uppnådd   

Värmerör, kopparrör, golvvärme i 
våtutrymme 

40 år 1 år  

Värmerör, plastbelagda kopparrör, 
golvvärme 

50 år 1 år  

Värmerör, plast- och kompositrör 50 år 1 år  

Värmare av bruksvatten 20-30v   

Vattenledningar, kopparrör 30 år 10-15 år  

Vattenledningar, plaströr 50 år 10-15 år  

Vattenledningar, galvaniserade stålrör Uppnådd   

Spillvattenavlopp, gjutjärnsrör 50 år   

Spillvattenavlopp, plast- eller kompositrör 50 år   

    

Ytterligare information om livslängder finns 
i Rakennustietosäätiös Käyttöikäjaksotus 
(KH 90-00403, på finska) 
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