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Vad konstigt… luktar det? 
Det har vi aldrig varit med om förut! 

Kent Bergström 
Pegasusdagen 2019 
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”Something is rotten in the state of 

Denmark (Sweden)” 

//Shakespeare, 1603 



Beskrivning av problembild 
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• Då och då dyker det upp ”nya” material på marknaden 

• Vanligt att produkterna har en specifik uppgift eller syfte (”Guds gåva till 
byggbranschen”) 

• De produkter som då och då skapar frågetecken är ofta produkter som skall 
”samverka” med andra material 

• Ofta är produkterna i sig testade med avseende på olika specifika egenskaper 

• Produkterna är ofta godkända utifrån egenemission 

• Egen emissionerna testas då i ett specifikt  intervall när det gäller tex RF/Temp 

• De produkter som finns att köpa på svenska marknaden är oftast godkännda 
enlig någon form av system! 

 
 Så långt allt väl! 



Men… 
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• Då och då uppstår konstigheter 

• Konstiga lukter, färgförändringar mm 

• Vad är det då som går ”fel”? 

• Hur skall de lukter som noteras bedömas? 

• Vad säger lagstiftaren? 

Bild källa: Byggahus.se 



Viktigt! 
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• Produkten som förekommer i kommande beskrivning är sannolikt inte sämre än 
någon annan produkt 

• Problemen som beskrivs beror inte på produkten i sig 

• Problemen kan knytas till att man monterat den i ett sammanhang den 
uppenbart inte är avsedd för (förhoppningsvis!) 

• Produkten har monterats med andra produkter (tejp) som inte levererats av 
tillverkaren 

 

 Åter igen… Det är inte produkten i sig som skapar alla avvikelserna! 



• På tillverkarens hemsida går att läsa: 
 

”Vi har arbetat med våra DECIBEL produkter i över 22 år och följt möjligheterna till olika 

miljömässiga förbättringar. Decibel mattorna är vid tillverkningen kvalitetssäkrad enligt 
BS EN 9001. Ett flertal råvarorna i produkten har kunnat bytas ut mot bättre alternativ 
genom åren, men även tillverkningsprocessen har förfinats och kostnadseffektiviserats 
energimässigt. Detta ligger naturligtvis i en tillverkares intresse ur ekonomisk synvinkel, 
men även fabrikens beslutsamhet att anpassas till regelverket inom miljöcertifieringen 
som t ex Green Building. Idag följer tillverkningen av DECIBEL produkterna detta 
regelverk. Indirekt skall detta leda till att produkterna fullt ut kan ingå i LEED projekt”. 
 

Case, ”Akustikmatta” och Betong 
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• En vanlig produkt på marknaden! 

 

”Vi startade tidigt med miljöarbetet kring våra akustik mattor och redan 1997 lät vi 
Chalmers göra en Livscykelanalys (LCA) för en av våra produkter med gott resultat och en 
lärdom att bygga vidare på. 1988 fick vi godkännande av Institutet för Byggekologi och 
sedan har utvecklingen skett löpande. Idag redovisas våra produkter via 
Säkerhetsdatablad, Byggvarudeklarationer, Byggvarubedömning och i Basta ( där nya 
uppgifter nu lämnas in i och med att produkterna utvecklats inför 2012 ).” 

 

• Frågan är: i vilken miljö har de testats? 

• Vidare går att läsa… 



”Avjämningsmassan kan vara cementbaserad eller av gips, men det går även att 
applicera betong, sättbruk och lättviktsbetong typ EPS. Normalt gäller 30 mm 
armerad avjämning ovan DECIBEL3 för att full hållfasthet skall råda (baseras på 
standardkvaliteter). Om avjämningsmassa med större elasticitet används kan viss 
mindre justering av tjocklek accepteras. Vid osäkerhet kontakta Aprobo eller 
rådande leverantör av avjämningsmassan för konsultation”. 

…att: 
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”DECIBEL3-mattan har en unik ovansida som håller tätt för processvattnet i 
avjämningsmassan under torktiden, samtidigt som den i framtiden inte är diffusionstät och 
därför till viss del kan andas. Om man önskar fuktskydda konstruktionen mot 
underliggande fukt så rekommenderar vi att en åldringsbeständig plastfolie läggs med 
överlapp mot betongen. I första hand rekommenderas plastfolien endast där tillskjutande 
fukt förekommer. Se vidare i läggningsinstruktionen”. 
 



Läggningsinstruktion 
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Aktuellt Case med avvikande lukt 1 (2) 
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• Ca 500-1000 m² ingjuten akustikmatta 

• Avjämningsmassan blev en betong med byggcement vct0,32 ca 80mm  
(enligt rekommendation/samråd med leverantör & anvisningar) 

• Samtliga skarvar tejpades med ”byggtejp”  
(enligt rekommendation /samråd med leverantör & anvisningar) 

• I samband med ett in läckage via regn noterade fukttekniker på plats att 
det luktade ”konstigt” 

• Konstruktionen var ca 1-2månader gammal 

• En yta provtorkades och materialprov lämnades in för kemisk 
materialanalys (görs oftast om tekniker på plats misstänker avvikelser) 



Aktuellt Case med avvikande lukt 2 (2) 
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Oups! 

• Samtliga prov luktade avvikande i olika grad 

• I några av proven dök 1-Butanol & 2-etyl 1-hexanol upp i den kemiska 
materialanalysen!? 

• Aminer seglade upp som en eventuell källa till den noterade lukten 
(gjordes uppföljande mätningar, separat redovisning i slutet av 
presentationen) 

• Beställarens sakkunnige kände inte någon avvikande lukt och fokuserade 
på 1-Butanol & 2-etyl 1-hexanol  

• Beslut togs att demontera ca 50 m² av konstruktionen och göra om! (med 
samma material) 

• Resterande ytor skulle ligga kvar för ev. provtagning om man senare 
noterade avvikelser!  

 



Vad fick vi ”träff” på? 
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 Jodå, det fanns mer avvikelser i 
materialen i konstruktionen än i 
referenserna… 

 …men det luktade inte som det 
”brukar”. 

 Vad fanns det mer? 
Referenser 



Det fanns två påtagliga emissioner till… (Per Anders) 

12 

 Nu helt plötsligt öppnar sig en annan bild 

 Här kan ev. förklaringen till den ”andra” 
lukten finnas! 

 Det finns alltså även ganska påtagliga 
emissioner  i referenserna från andra 
luktande ämnen i de kemiska 
materialanalyserna 

Fisk! 

Referenser 



Diskussion med beställare 1 (2) 

13 

 Är det ”farligt”, MÅSTE vi göra någonting?! 

 Om vi MÅSTE det, är det vattenskadans fel? 

 Vi hade svårt att koppla det vi hittat i proven till att det skett en vattenskada, det 
fanns ju nästan lika mycket emissioner i referenserna (det luktade i alla fall 
avvikande) 

 Kunden var mest intresserad av om 1-Butanol & 2-etyl 1-hexanol orsakats av 
vattenskadan, anledningen var att de är de enda ämnen kundens sakkunniga 
kunde identifiera som en ”farlig” emission 

 Våra diskussioner handlade om att det finns även andra emissioner som skapar 
lukter, men vi hade svårt att övertyga kunden om att det finns avvikelser som 
behöver adresseras 

”Struts/Politiker-hållning” 

Vi måste skylla på något/någon! 



Diskussion med beställare 2 (2) 
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 Vi hade noterat att det fanns avvikande lukter från ytor 
som inte vattenskadats 

 Vi hade misstankar om att det inte krävs en vattenskada för 
att nedbrytning/förändring skall starta 

 Kunden valde att inte vidta några övergripande åtgärder 
utan valde att vänta och se vad som händer, anledningen 
till förekomsten av 1-Butanol & 2-etyl 1-hexanol var 
oroande och man valde då att delåtgärda ca 50 m². 

 Egna beslut (för vår egen del): 

− Vi kände att vi behövde veta mer om det blir en 
framtida diskussion, vi valde att gjuta egna testblock 

− Startade en diskussion med Pegasus om andra analyser  



Våra egna frågeställningar? 
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 Var kommer emissionerna ifrån, betongen, mattan 
eller tejpen? 

 Behövs det en vattenskada/fritt vatten för att 
förändringen skall kunna starta? 

 Kan det ske nedbrytning bara genom den fukt som 
finns i konstruktionen vid tillverkningen/gjutningen? 
(fukt i betong, ph mm) 

 



Samtidigt i en annan del av Bohuslän… 
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 En likadan konstruktion som den i projektet gjöts i pall och lagrades i 
inomhusklimat 

 Likadan betong, Likadan akustikmatta (t o m från samma ”batch”), samma råd från 
leverantör men med de två ändringarna att vi använde leverantörens egen tejp och 
vi hade material som inte var vattenskadade 

− Betong vct 0,32 

− Akustik/Ljudmatta 

− Plastfolie 

− Betong vct 0,32 

− Cellplast 

− Pall 



Resultat 
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 Efter ca 1 månad borrades ett hål genom ”Avjämningen/betongen” 
ner till mattan 

 En starkt avvikande lukt kunde noteras 

 Prov skickades in för kemisk materialanalys och visade att det 
förekom bla aminer  (och annat ”bös”) 

 Ingen förekomst av 1-Butanol & 2-etyl 1-hexanol noterades 

 Luktenkäter startade med hjälp av besökare till Polygon AK´s kontor 
(tekniker, byggare m.fl.) 

 Efter ca 1 år luktar det lika mycket som innan i testblocket, lukten 
har inte minskat  

 

 

Anmärkning:  
Våren 2019 har det noterats oförklarliga lukter i det aktuella projektet! 



Var kom 1-Butanol & 2-etyl 1-hexanol från? 
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 Det visade sig att när vi testade tejp och matta i 
”Buffertvätskor” (olika ph 10-ca14) så noterades 
en nedbrytning av tejpen vid ca ph 12 

 Lukten från mattan noterades i vätskor med ph 
över 12 (samma lukt som provtagnings- punkten 
i test blocket) 

 

Tejpen är kletig 



Ammoniak, en indikator på att något är på gång! 
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 För att kontrollera om det finns en förändring i materialen utfördes en 
indikativ mätning  med Dräger handpump, d v s reagensrör ammoniak 
valdes som indikator på nedbrytning i det aktuella fallet. 

 MP1 är tagen i ett hål i betong, ingen matta monterad (ren btg, 80mm) 

 MP2 är tagen i ett gammalt hål med akustikmatta (samma som 1 men 
ca 8 månader gammalt) 

 MP3 är i ett nyöppnat hål mot ingjuten akustikmatta 

 Efter 5 pump tag ser det ut att vara ganska lika i MP 1 & 2 

 MP3 visar ett avvikande resultat 

 Efter 10 pump tag (bild till höger) syns skillnaderna tydligare 

 

 

 

 

1    2    3 
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M
P1 

M
P2 5 pump tag 



Riskanalys Ammoniak 
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 Vi kan alltid diskutera ev. uppmätta nivåer!? 

 Men det är tydligt att det händer något med mattan när den hamnar i 
kontakt med alkalisk fukt 

 Ca 5 ggr mer Ammoniakavgång indikeras från det nyupptagna hålet än i 
referensen (utan akustikmatta) 

 5 ggr mer är en tydlig indikation på att någon form av nedbrytning har 
startat/sker 

 Huruvida det resulterar i en påverkan på inomhusmiljön är inte klarlagt, 
men ammoniak avgång som är 5 ggr mer än betong bör beaktas i en 
riskanalys 

 

Kuriosa 
Resultatet 5ppm är ett 
”gräns/riktvärde” när vi 
utreder /sanerar t e x 
Kasinproblematik i 
golvkonstruktioner! 



Människan och lukt 
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 Vi har bett olika besökare till vårt kontor att göra en luktmässig 
bedömning genom att lukta ner i vårt prov hål 

 Helt ”ovetenskapligt”, i allra högsta grad subjektivt! 

 I försöket var vi inte ute efter att hitta ”sanningen”, vi ville åt spontana 
beskrivningar! 

 Eftersom de ”vanliga” indikatorerna (Pegasus) inte var i spel här 

 Av det vi hittat fanns det ju inget ämne vi kunde ”gömma oss bakom” 
och påkalla åtgärd, även om vi tyckte att det ”borde” åtgärdas! 

 Därför behövde vi kopplingen till ”person/individ som beskriver lukten” 

 Vi ville ha en personlig beskrivning, inte en mätbar nivå 

 



Resultat av subjektiv luktenkät 
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 Olika individer har fått samma frågor innan man luktar i hålet: 

− Känner du någon lukt i hålet och om du gör det vad luktar det? 

− De som känner en lukt fick frågan: Skulle du acceptera att ha lukten 
hemma? 

 40 personer har svarat 

6 x blöt betong 
1 x våt betong 
2 x betongdamm 
2 x gruslukt 
2 x badhus 
1 x klor 
1 x klorin 
1 x kemikalier 
1 x instängt 
 

2 x blött tyg 
2 x blött trä 
2 x jordigt 
2 x kemi 
1 x kattkiss 
1 x torr cement 
1 x ny cement 
1 x kiss 
1 x  mattlim 

1 x nedbrytning kemi 
1 x skadad isolering 
1 x rostvatten mot trä 
1 stövel o svett 
1 x våt cyperykross 
1 x organiskt 
3 x blöt avg.massa 
1 x ingenting 



Skulle du acceptera att ha lukten hemma? 
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 Det vanligaste svaret var 
”Nej, det vill jag inte!” 

 Min tolkning är att 
lukten man beskriver är 
att betrakta som en 
olägenhet!  

 



Udda och precisa okulära avvikelser 
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• När proven kom in till Pegasus gjordes noteringar på 
hur provet luktade och såg ut 

• 1 av proven hade orsakat skador på aluminiumfolien 
som det var förpackat i 

• Man beskrev det som att ”provet har bränt hål på 
aluminiumfolien” 

• Vad som orsakat avvikelsen kunde inte fastställas vid 
tillfället, det kan mycket väl vara betongfukten som är 
orsaken 

• Fortasatta analyser utfördes och är ej färdiga ännu! 

• Ett referensprov från samma provtagningstillfälle 
sparades, ingen avvikelse noterades 

Prov hos Pegasus 

Oskadat prov hos Polygon|AK 



Olägenhet 
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• Behöver en lukt vara ”farlig” för att betrakta som en olägenhet?  
Nej, enligt lagstiftaren:  
 

Miljöbalken 
”3 § Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller 
hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig ” 
 

BBR 6:51 Allmänt om fukt 
”Byggnader skall utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska 
olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa”. 

 
• I det aktuella fallet finns över 500 m² yta som har direkt koppling till inomhusmiljön  

 

• Omonterat referensmaterial som inte har gjutits in i konstruktionen luktar inte alls på 
samma sätt (mycket mindre och annorlunda, men det har en egenemission som känns 
tydligt) 
 

• Om en konstruktion avger en lukt (oavsett vad, men den beskrivs som avvikande), kan/ska 
Försiktighetsprincipen tillämpas? 
 



Folkhälsomyndigheten & Olägenhet 

26 



Vad är en olägenhet för människors hälsa? 
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• Olägenhet för människors hälsa är ett grundläggande begrepp i hälsoskyddstillsynen. Med 
olägenhet avses i 9 kap. 3 § miljöbalken en störning som enligt medicinsk eller hygienisk 
bedömning kan påverka en människas hälsa menligt i fysisk eller psykisk mening. 

• Störningar som kan påverka människors välbefinnande, till exempel lukt och inomhusklimat, 
omfattas också. Olägenheterna ska kunna kopplas till den fysiska miljön, det vill säga ha 
anknytning till någon form av användning av fast eller lös egendom. 

• En störning bör ha en viss varaktighet för att anses vara en olägenhet för människors hälsa. 
Antingen bör störningen pågå under en sammanhängande tid eller så ska den vara 
återkommande. Ringa eller helt tillfälliga störningar omfattas inte. I den bedömningen ska 
man ta hänsyn till personer som är något känsligare än normalt, till exempel allergiker. 

• Bedömningen av om en störning ska omfattas av begreppet olägenhet ska göras utifrån en 
medicinsk eller hygienisk bedömning, utan att det tas hänsyn till ekonomiska eller tekniska 
avvägningar. 



9 kap. 9 § miljöbalken – en särskild hänsynsregel 
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• Bestämmelsen i 9 kap. 9 § miljöbalken, om särskilda bestämmelser om 
hälsoskydd, bör ses som en kompletterande hänsynsregel till de allmänna 
hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Bestämmelsen omfattar bostäder och 
lokaler för allmänna ändamål och anger att de ska användas på ett sådant sätt att 
olägenheter för människors hälsa inte uppkommer, samt att de ska hållas fria från 
ohyra och andra skadedjur. Det är ägaren eller nyttjanderättshavaren till den 
berörda egendomen som är skyldig att vidta de åtgärder som behövs. 

• I förarbetena till miljöbalken ges exempel på lokaler för allmänna ändamål såsom 
lokaler för vård och undervisning. Uppräkningen är dock inte uttömmande och 
ytterligare exempel ges i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. Mark- och miljööverdomstolen har i ett vägledande avgörande även 
angett att utomhusmiljöer som hör till vissa lokaler för allmänna ändamål kan 
omfattas av 9 kap. 9 § miljöbalken (MÖD 2011:26). 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1998899-om-miljofarlig-verksamhet_sfs-1998-899


Detaljerade bestämmelser om hälsoskydd 
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Skydd mot olägenheter för människors hälsa regleras i särskilda bestämmelser 
i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
I 33 § anges specifika krav som ska ställas på en bostad för att hindra uppkomst av 
olägenhet för människors hälsa. Bostaden ska: 

 

− ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, 
luftföroreningar och andra liknande störningar 

− ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation 

− medge tillräckligt dagsljus 

− hållas tillfredsställande uppvärmd 

− ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien 

− ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till 
dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål 

 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1998899-om-miljofarlig-verksamhet_sfs-1998-899


Verksamheter som bör få särskild uppmärksamhet 
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I 45 § framgår vilka byggnader som kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd bör ägna 
särskild uppmärksamhet åt. Dessa byggnader, lokaler eller anläggningar är: 

 

− byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen 

− lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande 

− samlingslokaler där många människor brukar samlas 

− hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds 
tillfällig bostad 

− idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och 
andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars 
utnyttjas av många människor 

− lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling, och lokaler 
för förvaring av djur. 

 

 



Summering av Case 1 (2) 
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• I leverantörens anvisningar står det att man både får gjuta med betong mot akustikmattan och att 
man kan använda vattenfast byggtejp (tolkas dock vanligtvis av entreprenören som ”vanlig” 
byggtejp) 

• Då båda dessa produkterna påverkas av hög ph bör man räkna med att få lukter som mycket väl 
kan betraktas som en olägenhet om man gjuter in produkten med betong 

• Om materialen skall kunna gjutas in (gäller både tejp & matta) måste produkterna skyddas mot 
alkalisk fukt 

• Tiden produkterna hamnar mot fuktiga betongmaterial spelar säkert in, en avjämningsmassa 
torkar fortare än betong och då minskar risken för avvikande lukter/alkalisk nedbrytning 

• Avjämningsmassor är ofta lågalkaliska vilket minskar risken för alkalisk nedbrytning 

• Vi har provresultat som stöder slutsatserna i det enskilda projektet men det behövs mer data för 
att helt kunna säkerställa hur produkterna reagerar i kontakt med andra material & miljöer. 



Summering av Case 2 (2) 
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Råd 
− Se upp med material som gjuts in, de är mycket svåra/kostsamma 

att byta om något går fel 

− Ställ krav på leverantören att verifiera att produkten klarar den 
aktuella driftssituationen  

 

Utfästelser att ”se upp” med 

− Den är testad och det brukar inte vara något problem! 

− Vi har aaaaaldrig stött på problem tidigare! 

− Vi har använt produkten i X-antal år, det brukar fungera! 

 



Frågeställningarna i Case 1 (2) 
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• Var kommer emissionerna ifrån, mattan eller tejpen? 
− 1-Butanol & 2-etyl 1-hexanol kom från tejpen 

− Aminer och de övriga luktande emissionerna kommer från mattan vid alkalisk 
nedbrytning 

− Ammoniak bildas när produkten gjuts in i kontakt med alkalisk fukt 
 

• Behövs det en vattenskada/fritt vatten för att förändringen skall kunna starta? 
− Nej, i det aktuella projektet verkar det räcka med den fukt (& tid) som finns i 

betongen man gjuter med 

− Använder man lågalkaliska produkter minskar sannolikt risken för avvikelser (vi 
har inte testat detta men utgår från att en lägre alkali minskar risken) 



Frågeställningarna i Case 2 (2) 
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• Kan det ske nedbrytning bara genom den fukt som finns i konstruktionen vid 
tillverkningen/gjutningen? 
− Ja, i det aktuella testet har inte lukten avtagit under det året som gått  

− Om man gjuter med betong så är betongen tillräckligt fuktig mycket längre 
än avjämningsmassor (rätt applicerade) så  det finns en uppenbar risk att 
det sker en alkalisk nedbrytning/förändring i materialen 

 
• Anmärkning 

− Det vi har kunnat påvisa är att produkten i det aktuella fallet inte är kemiskt 
stabil, det sker förändringar! 

− Oavsett vad som emitterar och när, bör produkten (och liknande produkter) 
riskanalyseras separat i varje projekt 

 
 



Vad har ytterligare kemiskaprovtagningar visat? 1 (2) 
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• Vi känner en tydlig avvikande lukt från produkten 

− 39 av 40 personer identifierar den som ”en lukt man inte vill ha hemma” 

− Vår bedömning är då att den bör bedömas som en ”Olägenhet”! 
 

• Ingen av de ämnen som luktar i det aktuella fallet syns i de ”vanliga” analyserna   

− Aminerna och Ammoniak syns vanligtvis inte i resultaten! 
 

• De efterföljande ”extra analyserna” visar dock: 

− Dimetylamin & Metylamin (tydligt/betydande andel) förekommer vilka är 
tydliga luktindikatorer 

− Dimetylamin & Metylamin är dessutom tydliga indikatorer på att en kemisk 
förändring har skett 



Vad har ytterligare kemiskaprovtagningar visat? 2 (2) 
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Anmärkning 

• Efter tillförsel av reagens avgår Ammoniak och sannolikt lättflyktiga aminer 

− Kan förklara resultatet i den ”Indikativa mätningen” som utfördes med 
Drägerpumpen 
 

• Om lukter skall kunna vara en bedömningsgrund för åtgärder behöver man 
andra indikationer på fuktorsakade skador än vad vi ”normalt” sett använder 
idag 

 



Frågor? 
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