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Nässjö kommun 
Tekniska Serviceförvaltningen  

 

PM-BYGGNADSTEKNISK UTREDNING HANDSKERYDSSKOLAN 

BAKGRUND 

Detectum AB har på uppdrag av Nässjö kommun, Tekniska serviceförvaltningen, utfört 
byggnadstekniska utredningar i Handskerydsskolan. Undersökningarna utfördes i en avgränsad del av 
skolan, en slöjdsal och ett klassrum, där personal har upplevt problem som misstänktes vara 
byggnadsrelaterade. 

De nu utförda utredningarna har omfattat en historisk genomgång av tidigare byggnadstekniska 
utredningar och provtagningar i anslutning till de aktuella rummen samt beaktande av enkätsvar från 
skolans personal. 

Hela utredningsprocessen har bedrivits med öppenhet och transparens med regelbundna 
informationsträffar med berörda parter och en löpande kommunikation mellan Tekniska 
serviceförvaltningen och Detectum AB. 

UTREDNINGENS RESULTAT 

En samlad bedömning från tidigare och nu genomförda utredningar visar att det förekommer 
byggnadstekniska brister.  

Resultatet från undersökningarna kan sammanfattas i några huvudsakliga byggnadstekniska 
problemområden såsom brister i byggnadernas grundläggning, dränering, tryckimpregnerat virke i 
fuktig miljö, köldbryggor i bärande mellanväggar, olämplig ventilationskonstruktion och mycket 
bristfällig isolering. Oförstörande fuktmätningar av golvkonstruktionen visar att det generellt 
förekommer något för höga fukthalter.  

Byggnadstekniska brister har konstaterats genom att golv- och väggkonstruktioner öppnats för visuell 
kontroll och materialprovtagning. Oförstörande och förstörande provtagning har utförts avseende 
fukt i konstruktionsmaterial, material- och luftprover. Materialproverna har analyserats kemiskt 
avseende alifater, aromater, PAH, impregneringsmedel samt mikrobiologiskt avseende svampar och 
bakterier. 

Luftprover har tagits för indikationsämnen avseende; mikrobiell status, fuktmarkörer, kemiska 
emissioner, trafikavgaser, lukt från träskydd och effekt av ventilation. Analysresultatet indikerade på 
normala värden avseende effekt av ventilation och trafikavgaser. Avseende mikrobiell status visade 
analysresultatet på lätt avvikande värden och avseende fuktmarkörer, kemiska emissioner samt lukt 
från träskydd visade analysresultatet på avvikande värden. 
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Arbetsmiljö och vistelsemiljö bedöms inte vara så akut att en omedelbar nedstängning av 
verksamheten är befogad. Det bör dock inte bedrivas någon verksamhet i de undersökta rummen 
tills vidare. 

Fastighetsägare och verksamhetsansvariga rekommenderas att vidta åtgärder för att säkerställa en 
acceptabel arbets- och vistelsemiljö.  

 

Jönköping den 23 januari 2021 

 

Göran Forsberg 
 

 


