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1 Allmän information 
Fastighetsbeteckning: 941-408-1-16 

Byggnadsbeteckning: 102700937DE 

  

Ägare: Janne Boman 
Södra Finbygatan 66, 22530 Sund 
+358 457 3798 815 

  

Beställare: Husägare. 

  

Fastighetsmäklare: Lyyski Fastigheter Ab 

  

Närvarande: Niklas Holmlund, granskare 

Husägare 
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1.1 Information om objektet 
Byggnadstyp: Egnahemshus. 

Byggnadsår: 1958 enligt uppgift från statens ämbetsverk. 

Anskaffningsår: 2015. 

Våningsantal: 1½-plan samt källare 

Byggnadens placering: Plan mark. 

Vattentakets typ: Sadeltak. 

Regnvattensystem: Rörsystem finns under mark. 

Vattentakets material: Plåt. 

Undertak: Glesbredning. Kondensskydd som undertak finns ej. 

Grund: Källargrund. 

Golvtyp: Platta mot mark i källare. 

Träbjälklag ovan källare.  

Dränering, täckdikning: Kontrollbrunn observerades ej. 

Stomme, material: Källare: stenkonstruktioner. 

Markplan: Stock. 

Vindsplan Träreglad. 

Fasadmaterial: Lockläktspanel. 

Fönster: 2 + 1 glasfönster på markplan. 

1 + 1 glasfönster på vindsplan och källare. 

Bruksvattenrör och anslutning: Kommunal anslutning. 

Synliga rördragningar av plast. 

Avloppsrör och anslutning: Kommunal anslutning. 

Synliga rör av plast. 

Värmeledningar: Gamla rör av stål finns kvar. Ej i användning.  

Uppvärmningssätt: Luft-luftvärmepump. 

Vedeldning.  
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1.2 Granskningen 
Tidpunkt och väder: 22-02-2023 09:00 

Mulet 

-5 °C 

RH 73% 

Väderlek 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.  

Inte ens genom att öppna konstruktionerna på några få platser kan 
man säkerställa alla konstruktioners skick. Riskkonstruktioners skick 
kan undersökas via kontrollhål och materialprov på skild beställning. 

Använd utrustning: Trotec T3000 huvudenhet, kalibrerad 09 / 2022 

Trotec TS660SDI ytfuktindikator, kalibrerad 09 / 2022 

Digitalkamera 

 

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

Sotning: Senast utförd 2020. 

Renoveringar: Nuvarande ägare har gjutit golvet i källaren och renoverat badrummet 
i källaren.  
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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. Kallt vindsutrymme. Granskades okulärt på vinden.  

Missfärgningar observerades ställvis på virke på vinden. 
Kondensskydd saknas under takplåten som undertak vilket gör att fukt 
kan kondenseras på plåten under sida och droppa ner på 
underliggande konstruktioner. Tecken på att detta har hänt 
observerades på vindsvåningen. 

Vid entrétaket  observerades märken av läckage på invändiga takytor. 

Vattentak: Falsat plåttak. Taket snötäckt vid granskningstillfället vilket försvårar 
granskningen. Rostfläckar observerades på de områdena var man 
sopade bort snö från taket. Plåten har sannolikt uppnått sin tekniska 
medellivslängd och är i behov av att förnyas.  

Takutrustning: Takstege av trä observerades upp till skorsten.  

Regnvatten: Leds ner via hängrännor och stuprör ut på mark bredvid sockel. 
Rörsystem under mark finns dock leds ej takvattnet in i det. 
Regnvatten systemet på huset börjar vara i sämre kondition.  

 

 
Bild 1. Överblicksbild vindsplan. 

 

 
Bild 2. Kondensskydd finns ej monterat under plåten. Fukt 
som kondenseras på plåtens undersida kan droppa ner på 
underliggande konstruktioner. Missfärgningar observerades 
på bräder vilket indikerar att det har bildats kondens på 
plåtensundersida. 
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Bild 3. Missfärgningar observerades ställvis på golv runt om 
på vindsplan. 

 

 
Bild 4. Värmeisolering observerades ställvis lagd direkt mot 
takets undersida. Risk för kondensbildning mellan skikten 
och upptorkningen försvåras.  

 

 
Bild 5. Missfärgningar observerades ställvis på virke på 
vindsplan. 

 

 
Bild 6. Ränngaveln har lossnat på rännan. 

 

 
Bild 7. Rörsystem under mark finns dock leder man ej 
takvattnet in i det. Vid norra hörnet leds takvattnet direkt ut 
mot sockeln. 

 

 
Bild 8. Innertaket vid entrén. Missfärgningar som indikerar 
på att man haft läckage genom vattentaket. 
Rekommenderar att man öppnar upp, fastställer läckage 
orsaken samt åtgärdar och förnyar fuktskadade material.  
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2.2 Nedre bjälklag, mark och grund 
Mark kring hus: Marken snötäckt vid granskningstillfället. Grusrand observerades vara 

lagd mot sockel där man grävde bort snön stickprovsmässigt. 

Grundsättning: Källargrund. Synliga delar av sockel granskades okulärt gåendes runt 
byggnaden. Rappad sockel. Rappningen har lossnat/ knackats bort på 
större områden i övre kant av sockeln var det finns Toja-skivor 
monterade i sockeln.  

Man har monterat en platonmatta mot källarytterväggen under mark. 
Monteringslist i övre kant saknas.  

Ett rum i källaren konstaterades vara som kryputrymme var man 
förvarat oljetanken. Öppning in till utrymmet på södra sidan i sockeln. 
Utrymmet granskades enbart från öppningen.  

Markdränering: Kontrollbrun tillhörande dränering observerades ej.  

Golvkonstruktion mot mark: Betongplatta mot mark i källaren. Enligt given uppgift har man förnyat 
golvet i badrummet och i rummet i anslutning till badrummet.  

Stickprovsmässig ytfuktkartläggning utförde på golv. Man kan 
konstatera att det finns en markfuktbelastning på betongplattan från 
ytfuktkartläggningen. Mer om detta i avsnitt 2.5.7.  

Ytterväggar mot mark: Källarytterväggar. Man har monterat Toja-skivor invändigt mot 
källarytterväggarna. Dessa skivor motstår bättre fukt än rena 
trämaterial dock om de belastas konstant av fukt börjar de mögla och 
ruttna. I källare skall man komma ihåg att använda sig av material som 
är fuktteknisk fungerande och inte tar skada av en eventuell 
markfuktbelastning på konstruktionerna.  

 

 
Bild 9. Överblicksbild sockeln mot norr. En Toja-skiva finns 
monterad i övre kant av sockeln.  

 

 
Bild 10. En platonmatta har monterats mot sockel under 
mark runt huset. Granskades ej hur djupt den går. 
Monteringslist saknas i övre kant. 
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Bild 11. Överblicksbild sockel mot öster. Toja-skivan i synlig 
hela vägen längs med sockeln på denna sida. Skiva ser även 
ut att gå upp under fasadbräderna. 

 

 
Bild 12. Överblicksbild sockel mot söder. 

 

 

 
Bild 13. Lucka in till kryputrymmet/oljetanksrummet. . 

 

 
Bild 14. Överblicksbild av oljetanksrummet. Rekommenderar 
att man städar upp utrymmet och tar bort allt 
organiskmaterial som kan ta skada av fuktbelastningar 
underifrån och skapar luktolägenheter i byggnaden.  
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2.3 Fasader och ytterväggar 
Fasader: Lockläktspanel. Granskades okulärt gåendes runt byggnaden. Ingen 

ventilerad luftspalt observerades bakom fasaden. Vilket gör det till en 
riskkonstruktion. Fasaden ser ut att ha blivit omålad i något skede. 

Ytterväggar entréplan: Observerades vara stockstomme vid trappan upp till vinden. Med 
tanke på husets ålder kan det finnas risk för PAH-förekomst i lindrevet 
mellan stockarna samt i stockarna om de har behandlats med 
stenkolstjära. 

Ytterväggar vind: Träreglad stomme. Tjärpapp observerades i väggkonstruktionen. 
Provtagning för PAH-förekomst måste tas innan renoveringsarbeten 
som inkluderar rivning påbörjas. 

Fäst utrustning i vägg: Fasadstege upp till tak på västra sidan och en luft-luftvärmepump 
finns fäst i väggen på södra sidan. Kondensvattnet från luft-
luftvärmepumpen observerades droppa rakt ner bredvid sockel. 
Rekommenderar att man leder vattnet en bit bort från byggnaden.  

Balkonger: Balkongdörr finns ut till taket ovanför entrén. Balkondäcket och räcket 
har rivits bort.  

 
PAH-föreningar (polycykliska aromatiska kolväten) innehåller aromatiska kolväten, ofta en starkt luktande 
förening, varav många är skadliga för hälsan. PAH-föreningar analyseras från materialprover, t.ex. 
rivningsavfall för att bestämma avfallskategorin, utvärdering av byggmaterialets påverkan på 
inomhusluftens och för att lokalisera källan till en lukt av "järnvägssyll" som är karakteristisk för PAH-
föreningar i utrymmet. Så länge de hålls orörda torde ingen större risk finnas för exponering.  
 

 
Bild 15. Överblicksbild fasaden mot söder och öster. 

 

 
Bild 16. Överblicksbild fasad mot norr och väster. 
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Bild 17. Balkongdörr finns ovanför entreakt men 
balkongendäcket har rivits bort. 

 

 
Bild 18. Ställvis observerades rötskador i fasaden. 

 
 

 
Bild 19. Ventilerad luftspalt saknas under fasaden vilket gör 
detta till en riskkonstruktion. Toja-skivorna ser ut att gå upp 
under fasaden. 

 

 
Bild 20. Enstaka ribbor observerades vara lösa på fasaden. 
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Bild 21. Ändträ omålat på fasaden. Rekommenderar att man 
målar ändor på fasadbrädor för att minska på 
fuktuppsugningen i ändorna. 
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2.4 Fönster, dörrar och öppningar 
Fönster: 2 + 1 glasfönster med aluminiumutsida på entréplan. Dessa fönster 

har förnyats.  

1 + 1 glasfönster i träbågar på källar- och vindsplan. Fönstren i sämre 
kondition och i behov av att renoveras alternativt förnyas. Glasrutor 
saknas ställvis på vindsplan. Risk för att drivande nederbörd kommer 
in i huset på vinden. 

Ytterdörrar: Trädörrar. Ytterdörren till entréplan i behov av att förnyas. Man har 
lappat delar av den var glaset gått sönder med fanerskivor.  

 

 
Bild 22. Överblicksbild entréplans fönstren. 

 

 
Bild 23. Överblicksbild vindsplan fönstren. Ena glasrutan 
saknas på detta fönster. 

 
 

 
Bild 24. Överblicksbild källarplans fönstren. 

 

 
Bild 25. Källarplansfönstren är i behov av underhåll. Skrapa 
och måla. 

 



  
Projektnummer: 4902  
Dokumenttyp: Granskningsrapport    Sida 14 (32) 
 

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

 
Bild 26. Överblicksbild ytterdörren. I behov av att förnyas 
eller repareras. 

  

 
   

 

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. 
Stickprovsmässig ytfuktkartläggning på konstruktioner mot mark.  
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2.5.1 Badrum källarplan 
Beskrivning: Plattsatta vägg- och golvytor. Panel innertak. Har renoverats av nuvarande 

ägare. Vattenrörsdragningarna har ej färdigställts i badrummet. Uppvärmning 
av badrummet enbart med vedeldning i bastu som är i anslutning till 
badrummet. 

Fuktkartläggning:  
 

Tabell 1 

Mätområde Utslag Kommentarer 

Golv, allmänt: 69 – 120 /200 Referens, avvikande 
högt 

Golv, kring golvbrunn: 110 – 118 /200 Avvikande högt 

Vägg, allmänt: 36 – 63 /200 Referens 

Vägg, kring blandare: 110 – 115 /200 Avvikande 
 

 Tolkning: Avvikande höga värden uppmättes på golv och väggar i 
badrummet. Då badrummet är i källaren kan det indikera på 
att det finns en markfuktbelastning på konstruktionerna 
under plattsättningen.  

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: Tätskiktet bör vara av sådan sort som tål att vara i kalla utrymmen, då 
utrymmet ej är uppvärmt konstant under vintern. Undertecknad har ej 
kännedom av vilket tätskikt som har använts i badrummet.   

 



  
Projektnummer: 4902  
Dokumenttyp: Granskningsrapport    Sida 16 (32) 
 

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

 
Bild 27. Överblicksbild. 

 

 
Bild 28. Vattenrördragningarna till blandaren har ej 
färdigställts. Enbart tillfälliga plaströr har dragits fram till 
blandaren. 

 

 
Bild 29. Tätskikt anslutet med klämring till golvbrunnen som 
sig bör. 

 

 
Bild 30. Man har klottat någon massa på mjukfogarna vid 
duschutrymmet. 
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2.5.2 Bastu 
Beskrivning: Betonggolv med plastplattor.  Målade väggar kring bastukamin. Panel och 

våtrumstapet på övriga väggar. Aluminiumfolie observerades bakom 
väggpanelen. 

Fuktkartläggning: Ytfuktkartläggning utfördes ej i utrymmet då man har monterat plastplattor 
på golvet. 

 

 
Bild 31. Överblicksbild bastu. 

 

 
Bild 32. Bastukaminen. Flexibelt insats rör för skorsten. 
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2.5.3 Toalett 
Beskrivning: Plastmatta på golv. Målade väggar.  

Fuktkartläggning:  
 

Tabell 2 

Mätområde Utslag Kommentarer 

Golv, allmänt: 26 – 38 /200 Referens 
 

 Tolkning: Inga avvikelser till referensvärde uppmättes på golv. 

Anmärkningar: Strålsamlaren i behov av att rengöras eller förnyas.  

 

 
Bild 33. Överblicksbild. 

 

 
Bild 34. Inga läckage upptäcktes då man tappade vatten i 
handfat. Strålsamlare i behov av att förnyas. 
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2.5.4 Kök 
Beskrivning: Plastmatta på golv. Kakel rand mellan skåpstommar. Vedspis och el-spis.  

Fuktkartläggning:  
 

Tabell 3 

Mätområde Utslag Kommentarer 

Golv, allmänt: 21 – 29 /200 Referens 
 

 Tolkning: Inga avvikelser jämfört med referensvärde uppmättes vid 
ytfuktkartläggningen.  

 

 
Bild 35. Överblicksbild kök. 
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2.5.5 Övriga  
Beskrivning: Entréplan: Plastmattor på golv. Målade/tapetserade väggar.  

Vindsplan: Man har påbörjat renoveringsarbeten på vinden med riva. 
Utrymmet är för nuvarande ett kalvindsutrymme.  

Inomhusluften: Tobakslukt kändes i i byggnaden under granskningstillfället. 

Anmärkningar: I nordvästra sovrummet observerades eluttaget bredvid sängen inte 
vara fäst korrekt i väggen. Rekommenderar att detta åtgärdas. 

 

 
Bild 36. Överblicksbild sovrum entréplan. 

 

 
Bild 37. Överblicksbild sovrum entréplan. 

 

 
Bild 38. Eluttaget i sovrummet från föregående bild. 
Rekommenderar att man åtgärdar detta så att det sitter fast 
i el-dosan. 

 

 
Bild 39. Överblicksbild sovrum på vindsplan. Ena 
fönsterrutan har fallit in. 
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2.5.6 Källare 
Beskrivning: Badrum, bastu, teknik/klädvårds utrymme och förrådsutrymmen. Kall källare. 

Enbart uppvärmning av vedeldning i bastu.  

Väggar värmeisolerade invändigt med Toja-skivor (cementfiberskivor). Dessa 
skivor motstår fukt bättre än "rena" trämaterial, men vid konstant 
fuktbelastning möglar och ruttnar träet i materialet. Som akustiskmaterial 
samlar de damm och är svår att rengöra. Rekommenderar att materialprov tas 
av Toja-skivor i källaren för mögelanalys. Mögelskadan finns vanligtvis mellan 
isolering och betong på grund av markfukt som vandrat genom betongväggen 

I källare skall man komma ihåg att använda sig av material som är fuktteknisk 
fungerande och ej tar skada av en eventuell fuktbelastning på 
konstruktionerna.  

Fuktkartläggning: Stickprovsmässig ytfuktkartläggning på golv. 
 

Tabell 4 

Mätområde Utslag Kommentarer 

Golv, allmänt: 85 – 105 /200 Indikerar på att 
betongplattan är 
belastad av markfukt. 

Golv, trappa: 67 – 84 /200 Avvikande värden 
uppmättes på fläckar i 
trappan.  

 

 Tolkning: Man kan konstatera att betongplattan i källaren är belastad av 
markfukt. I trappan observerades fläckar på väggar och golv 
vid rördragningar, var även avvikande värden uppmättes vid 
fläckarna på trappan.  

 

 
Bild 40. Överblicksbild klädvård/teknikutrymme. 

 

 
Bild 41. Överblicksbild hall. 
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Bild 42. Fläckar observerades i tak som indikerar på läckage. 

 

 
Bild 43. Runt rörgenomföringar i trappan observerades även 
fläckar som indikerar på läckage. Avvikande ytfuktsvärden 
uppmättes på golv vid fläckarna. Motsvarar platsen var 
fläckar observerades i innertaket (föregående bild). 
Avvikande ytfuktsvärden uppmättes på markerat område.  

 
 

 
Bild 44. Missfärgningar på väggskiva i trappan till källaren. 
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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: Kommunalt vatten. Inkommande ledning av plast i källaren. 

Tappvarmvattnet värms upp av en varmvattenberedare. Synliga 
rördragningar i byggnaden observerades vara av plast.  

 

 
Bild 45. Inkommande ledning av plast i källaren. 

 

 
Bild 46. Varmvattenberedare från Metro Therm. 

 

2.6.2 Avlopp 
Beskrivning: Kommunalt avlopp. Synliga rördragningar observerades vara av plast. 

Ett röravsnitt i källaren observerades dock vara av gjutjärn. 

 

 
Bild 47. Avloppsrör av plast. 

 

 
Bild 48. Ett rör observerades ännu vara delvis av gjutjärn. 
Möjligt att detta rör hör till avloppsluftningen. 
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2.6.3 Uppvärmning 
Beskrivning: Vedeldning och luft-luftvärmepump. Byggnaden har tidigare haft 

vattenburen centralvärme med oljeeldning som uppvärmningskälla. 
Detta har man plockat bort. Oljetanken finns fortfarande kvar. 

 

 
Bild 49. Vedspis som uppvärmningskälla i köket. 

 

 
Bild 50. En luft-luftvärmepump från Panasonic finns 
monterad i hallen. 

 

 

2.6.4 Ventilation 
Beskrivning: Självdragsventilation. Frånluft sker via imkanaler i skorsten. 

Friskluftsventil observerades i skafferi i köket.  
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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. 

Otäta genomföringar, t.ex. takgenomföringar och inplåtningar, t.ex. 
fönsterplåtar, samt övriga otäta byggnadsdelar medför alltid risk för 
skador inne i konstruktionerna. 

Gamla, även intorkade, skador bör alltid repareras. Skadornas 
omfattning och orsak utreds varefter skadorna åtgärdas genom att 
förnya skadade material. Skadade bärande konstruktioner kan vid mån 
av möjlighet rengöras mekaniskt. 

Övre bjälklag, vattentak: Då undertak saknas, finns inget kondensskydd. Fukt kan kondenseras 
på vattentaket varefter det droppar ner i konstruktionen. 

Nedre bjälklag: Nedre bjälklagets ventilation bristfällig, ökar risken för fukt- och 
mikrobskador i det nedre bjälklaget. En ventilerad krypgrund med 
trossbotten har en medellivslängd på 50 år. 

Grundplattans nivå i närheten av marknivån. 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. 

Cementträfiberskivor 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: Tätskikt i kalla utrymmen måste vara köldtåligt. Om man ej använt sig 
av köldtåligt tätskikt kan det ta skada om det blir köldgrader i 
badrummet. 
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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 2.5.  
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5 Konklusion 
Allmänna skicket: Byggnad uppförd 1958. Riskkonstruktioner finns. Byggnaden är i 

behov av grundlig renovering. Man har utfört enstaka renoveringar i 
byggnaden och delvis påbörjat en del som man ej slutfört.  

Kondensskydd saknas under takplåten varpå kondensvatten kan 
droppa ner i underliggande konstruktioner. Missfärgningar som 
indikerar att detta har skett observerades även vid 
granskningstillfället.   

Fasaden saknar en ventilerad luftspalt vilket gör den till en 
riskkonstruktion var fukt kan kondenseras inuti väggen. Ställvis 
observerades rötskador i nedre kant och enstaka ribbor observerades 
vara lösa. 

I källaren har man värmeisolerat invändigt med Toja-skivor 
(cementträfiberskivor), vid konstant fuktbelastning möglar och ruttnar 
träet i skivorna. I källare skall man komma ihåg att använda sig av 
fukttekniskfungerande material som ej tar skada vid en eventuell 
fuktbelastning. Då man värmeisolerar källare rekommenderas det att 
man gör det utvändigt.  

 

6 Åtgärdsrekommendationer 

6.1 Åtgärdsrekommendationer  
 Rekommenderar att man förnyar vattentaket även taket ovanför entrén, förnyar fuktskadade icke-

bärande material, bärande material rengörs mekaniskt. Under plåten monteras ett sakenligt 
kondensskydd som undertak. 

 Rännor och stuprör förnyas i samband med takrenoveringen. Takvattnet leds in i rörsystem under 
mark.  

 Vindsutrymmet renoveras i sin helhet. Fuktskadade icke-bärande material förnyas och bärande 
material rengörs mekaniskt.   

 Åtgärda el-uttag i sovrum på entréplan så det är fäst ordentligt i väggen.  

 Förnya fönstren på vindsplan. Fuktskadade material kring fönstren förnyas.  

 Förnya ytterdörr. 

 Skär av platonmattan samt montera kantlist i övre kant av mattan enligt monteringsanvisningarna 
för denna typ av matta. 

 Mellanbjälklag öppnas upp kring avloppsrör vid trappan ner till källaren samt kring rör 
genomföringar i innertak i källaren var missfärgningar observerades. Läckage orsak fastställs, 
fuktskadade material förnyas. Gränsdragning av skadeområdet görs vart efter man river. 

 Rekommenderar att man städar upp i kryputrymmet.  

 Rekommenderar att man monterar en ventilerad luftspalt vid följande fasadrenovering. 

 Färdigställ vattenrördragningarna i badrummet. Skulle vara bra att ha någon form av uppvärmning i 
utrymmet under vintern för att minska risken för att vattenledningarna skall frysa. 
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 Rekommenderar att källare renoveras så att den är fuktteknisk fungerande. Material som 
konstateras vara skadade förnyas.  

  

6.2 Rekommendationer om fortsatt teknisk utredning 
 Asbestkartläggning samt kartläggning av andra skaliga ämnen i hus äldre än 01.01.1994. Före man 

inleder rivningsarbete inför ombyggnad eller renovering.  

 Fläckarna på invändiga ytor indikerar fuktskador, vi rekommenderar alltid att där sådana indikationer 
finns att man tar bort skadat material, granskar konstruktionens kondition invändigt för att klarlägga 
skadeomfattning samt fastställa orsaken innan man vidtar och bestämmer åtgärdssätt.  

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

 Rekommenderar att man öppnar upp fasaden stickprovsmässigt för granskning av stocken kondition. 
Speciellt bottenstocken och det stockvarv som ansluter övrebjälklagets värmeisolering är utsatta för 
fuktbelastning. 

 Rekommenderar att materialprov tas av Toja-skivor i källaren för mögelanalys. Vid konstant 
fuktbelastning möglar och ruttnar träet i materialet. Mögelskadan finns vanligtvis mellan isolering 
och betong på grund av markfukt som vandrat genom betongväggen 
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7 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. 

Teknisk livslängd: En byggnadsdels, systemets, utrustningens eller elementets 
tekniska livslängd är baserat på kända uppgifter och på 
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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 

Rappning 50 år 5 år 10-20 år 

Metallplåtsbeklädnad 40 år 5 år 15-20 år 

Fibercementskiva 50 år 5 år 20 år 



  
Projektnummer: 4902  
Dokumenttyp: Granskningsrapport    Sida 31 (32) 
 

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

    

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 

Applicering av fuktspärr, konstruktion i 
stenmaterial och kakling 

18 år 3 år Vid behov 

Vattenisolering och kakling 30 år 3 år Vid behov 
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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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