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Sammanfattning 
 
Vid byggande av hus med källargrund vill de flesta kunna använda den ytan som en del 
av bostaden samt för aktiviteter såsom olika hobbyverksamheter. När källaren nyttjas 
som bostad krävs fuktskydd och värmeisolering i golv och väggar. Man vill ha en torr 
källare så möjlighet att välja ytskikt finns. 
När man väljer material i källaryttergrundmuren väljer man med hänsyn till 
överbyggnadens konstruktion. Exempel på material är murad vägg av betonghålblock, 
murad vägg av lättbetongblock, murad vägg av lättklinkerblock, platsgjuten betong, 
stående källarväggselement av lättbetong, stående källarväggselement av lättklinker och 
betongelement. Är det ett flerbostadshus med källaryttergrundmur byggs det nästan 
enbart av platsgjuten betong medan det vid småhus i regel utförs av lättbetong, 
lättklinker samt element av lättbetong och lättklinkerbetong. 
Utöver material för den bärande konstruktionen måste även material för 
tilläggsisolering och fuktisolering väljas. Utan isoleringen uppfyller inte byggnaden de 
energikrav som finns. Likaså måste de flesta ytterväggrundmurar förses med någon typ 
av fuktisolering. Vad är då det bästa sättet att bygga en fuktsäker källare med eventuellt 
tillkommande krav? 

 
 
 

Nyckelord: Källargrund, betong, fuktskydd, värmeisolering, konstruktion, material, 
energikrav 



Abstract 
 
When building houses with a basement, most people want to use that area as part of the 
accommodation as well as activities such as various hobby activities. When the 
basement is used like the rest of the house, as a warm living area, moisture protection 
and thermal insulation are required in both floors and walls. One wants a dry basement 
so the possibility of choosing surface layers is available. 
When selecting materials within the basement wall, it is with regards of the construction 
above. Examples of materials are brick walls of concrete boulders, brick walls of aerated 
concrete, brick walls of haydite blocks, cast concrete, standing concrete wall elements of 
aerated concrete, standing brick wall elements of haydite and concrete elements. If it is 
a multi-storey house with basement terraced ground, it is almost exclusively made of 
cast concrete, but for individual buildings it is usually made of aerated concrete, haydite 
and elements of aerated concrete and haydite concrete. 
In addition to material for the supporting structure, additional insulation and moisture 
insulation materials must also be selected. Without isolation, the building does not meet 
the energy requirements. Likewise, most exterior walls must be provided with some type 
of moisture insulation. What is then the best way to build a moisture proof basement 
with any additional requirements? 

 
 
 

Key words: Basement, concrete, moisture protection, thermal insulation, 
construction, materials, energy requirements. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Fuktrelaterade skador i källargrunder är ett stort problem som orsakar stora kostnader 
och långa väntetider. Därför gäller det att tänka efter före för att undvika dessa problem. 
Med dagens fördjupade kunskap om fukt och dess problematik, om material och dess 
påverkan på miljön och hjälpmedel i form av beräkningsprogram som finns tillgängligt 
så borde det inte vara så stor problematik med fukt som det är idag. Att välja rätt 
material, rätt metod och samtidigt ha ett miljötänk kanske inte alltid är så lätt, speciellt 
inte om man är ekonomiskt begränsad eller är under tidspress. 

 
1.2 Målformulering 
Vårt mål med denna studie är att fördjupa oss i lösningar för att uppnå en fuktsäker 
konstruktion med olika förutsättningar. Vi vill ta reda på vilka faktorer som är 
avgörande för valet av metod och material men där stommen är av betong. 

 
1.3 Avgränsningar 
Denna rapports syfte är endast att undersöka hur man bygger fuktsäkra källargrunder 
utifrån olika mål. Vi kommer inte gå in på varken andra typer av grunder eller när 
grunden är under grundvattennivån. 
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2 Fuktpåverkan 
Utöver problematiken med dräneringsvatten och hur man förhindrar det att tränga 
igenom väggen finns även andra möjliga faror för fuktrelaterade skador. En av dessa är 
ångtransporter genom väggen där markens och rummets fuktighet är avgörande 
faktorer. Temperaturförhållanden och årstider eller om källarväggen är ovanför eller 
hur djupt under markytan källarväggens läge är avgör åt vilket håll den fuktiga luften 
vill. Det finns en rad faktorer och risker man måste ta hänsyn till för att undvika 
framtida fuktproblem och här nedan kommer en sammanställning över en del av dessa. 

 
• Felaktigt konstruerad vattenavledning från tak till stuprör. 

 
• Felaktigt utförd markplanering där ytvatten rinner mot väggen. 

 
• Ovan mark kan grundmuren utsättas för regn och smältvatten. 

 
• Inifrån källaren diffunderande vattenånga. Att tänkta på är att det inte är 

självklart att diffusion går inifrån och ut då det vintertid kan gå åt andra hållet i 
vissa delar av grundmuren. 

 
• Byggfukt. Nästan alla material man använder vid byggandet av grundmurar 

innehåller ett visst mått av överflödigt vatten. Detta vatten och fukt måste få 
chansen att antingen inåt eller utåt kunna torka ut. I de fall utrymmena är 
uppvärmda och väl ventilerade torkar grundmuren normalt inåt. Då 
uttorkningen sker inåt ska man inte sätta ångspärr på insidan. Insidan ska alltid 
vara diffusionsöppen. Fuktskydd på utsidan kan hjälpa till med uttorkningen. 

 
• Den kringliggande marken runtom grundmuren har ofta kapillärt bundet vatten. 

Har materialet i grundmuren då små porer med kapillär sugkraft kan vattnet 
sugas in i väggen. Dessutom är den relativa fukthalten i jordens porer i de flesta 
fall nära 100 %. 

 
• Kapillärt transporterat vatten från marken genom grundplattan. 

 
• Fuktkonvektion genom springor och otätheter. 

 
• Normalt finns risk vintertid för kondens i källarytterväggar i de delar ovanför 

markytan eller nära intill p.g.a. diffunderande vattenånga inifrån med ångtryck 
utåt. 

 
• Läckage i skarv vid betongplatta eller läckage av fukt från yttervägg. 

 
• Slagregn mot fasaden kan ge upphov till fukttillförsel i källarväggen. 

 
Brister i utförandet av isolering eller dränering av källarväggen är de två 
vanligaste orsakerna till fuktproblem i grundkonstruktioner. 
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2.1 Skydd mot fukt 
Som tidigare nämnt finns det många risker att ta hänsyn till. Fall från huset (minst 
1:20), dränering, isolering och ett kapillärbrytande skikt är några av de viktigaste 
komponenterna som man måste se till att det finns. När det är gjort finns även ett flertal 
metoder att välja mellan för att förse källarytterväggen med fuktskydd. 

 
 
2.1.1 Metoder 

2.1.1.1 Metod I: Platsgjuten yttergrundmur av betong 
Denna lösning har vissa förutsättningar (väggdränering, betong av minimum C32/40, 
fuktskydd såsom asfalt och papp nedersta 500mm) för att kunna ge relativt god täthet. 
Arbetet med den armerade betongväggen måste utföras utan sprickor, krympsprickor 
och otäta fogar och kan då klara sig utan ytbehandling för att stå emot 
vatteninträngning. 
Även om betongen står emot relativt väl och inte suger fukt på samma sätt som vissa 
andra material såsom tex tegel är den inte helt tät. Av denna anledning och även 
värmeekonomiska skäl isolerar man på utsidan så eventuellt kapillärt uppsuget vatten 
kan avdunsta från insidan. 

 
2.1.1.2 Metod II: Fuktskydd med asfaltisolering (osäker metod) 
Detta är en äldre metod där man isolerade väggarna utvändigt med asfaltlösning som 
ströks dubbelt och sedan återfyllde med dränerande grus. Det diffusionsmotstånd som 
fuktskyddet ger gör att delar av den eventuellt kvarvarande byggfukten men också 
diffusionsfukten måste torka ut inåt. Även uppsuget vatten från grundplattor och golv 
hindras vilket ger en hög fuktighet i inomhusluften. 
Skiktet av asfalt kan ta skada när man gör återfyllnaden, åldras eller förlora tätheten när 
växtrötter växer genom för att nå det kondenserade vatten som kan uppstå då 
vattenångan i väggarna kyls. Detta gör att denna metod ses som osäker. 

 
2.1.1.3 Metod III: Fuktskydd med asfalt och papp (membranisolering) 
Denna, en mer kvalificerad metod än asfaltsisolering, är lämpad för speciellt känsliga 
byggdelar varav ett exempel kan vara vid källarväggarnas anslutning mot grundplattan. 
Risk finns ändå att fukt stannar i väggens yttre del men för att inte göra saken värre är 
det viktigt att inte täta på insidan källarväggen. 
På samma sätt som med tidigare metod har fuktskyddet ett diffusionsmotstånd som gör 
att kvarvarande byggfukt men även diffusionsfukten måste torka ut inåt. 
Vid anslutning bottenplatta-bjälklag-källaryttervägg bör man vidta vissa åtgärder. 
Fuktskyddet ska till att börja med dras ned över grundplattan. Finns det en risk för att 
källarväggen kommer att utsättas för vattentryck kan man välja att täta gjutskarven med 
fogband eller expanderande massa eller om det är svåra förhållanden gjuta källarvägg 
och bottenplatta utan skarvar. 
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2.1.1.4 Metod IV: Fuktskydd med luftspaltbildande plastskiva (typ Platon eller 
likvärdigt) 

Tack vare den plastskiva man har (kan vara Platon men finns även andra) som 
fuktskydd får man även en luftspalt mellan väggen och väggdräneringen. För att vattnet 
ska nå dräneringen avslutar man nedåt. 
De skivor som finns på marknaden har liknade uppbyggnad för att åstadkomma den 
nödvändiga luftspalten. Antingen genom runda förhöjningar i regelbundet mönster eller 
stående profilering. Skivorna hindrar markfukt att tränga in i väggen och genom den 
luftspalt plattans förhöjningar bildar kan diffunderad vattenånga transporteras bort. 
Fukten kondenseras när den vandrat utåt och nått skivan och rinner ned till 
dräneringsledningen. 
En nackdel med denna metod är att det är beroende av en väl fungerande dränering. 
Annars kan vattentryck uppstå och med stor risk resultera i ett läckage. Finns vatten 
nära inpå grundmuren måste plattan se till att det rinner på utsidan eller i jorden. 
För att detta ska vara en hållbar lösning krävs alltså att återfyllningen är genomsläpplig 
så det vid eventuellt slagregn hinner rinna undan och inte skapa för stort tryck. 
Där grundplattan och grundmuren ansluter kompletterar man med tätskikt av 
membranisolering enligt Metod III med 500mm i höjd. För anslutning i överkant finns 
flera lösningar tillhandahållna av tillverkarna. Kantlist som förhindrar 
återfyllnadsmaterial eller uppifrån kommande vatten att tränga in i luftspalten är ett 
exempel. Denna kantlist är viktig för att hindra vatten att tränga in mellan grundmuren 
och tätskiktet då fuktvandringar i murverket annars kan bli följden. 

 
2.1.1.5 Metod V: Hårda mineralullsskivor (markskivor) 
Mineralullsskivor, typ markskiva, är ett annat material man kan ha som fuktskydd och 
som kapillärbrytande skikt. Utanför återfyller man med ett dränerande material. Den 
minst 50mm tjocka mineralullskivan fyller även en funktion som värmeisolering som 
värmer och torkar konstruktionen. 
Då mineralullsskivorna är diffusionsöppna möjliggör det för byggfukt och övrig fukt att 
torka utåt. Däremot har markskivan en begränsad dräneringsförmåga så ett dränerande 
skikt som avvisar sjunkvattnet, som exempelvis beskrivet i metod IV, bör finnas. Är det 
ett murverk slammas grundmuren utvändigt och endast nedersta 500mm behöver 
fuktskyddas med membranisolering enligt metod III. 
Hålkäl av cementbruk eller asfaltmatta är två sätt att skydda markskivans övre del från 
vatteninträngning. Ovan mark kan sockeln exempelvis värmeisoleras av samma typ av 
sockelelement som vid platta på mark. 

 
2.1.1.6 Metod VI: Cellplast 
Detta är den sista av de sex vanligaste metoderna och kan användas enligt samma 
princip som metoden innan med mineralullsskivor. Man använder då oftast skivor av 
EPS (expanderad styrencellplast) eller XPS (extruderad styrencellplast) anpassade för 
användning i mark (Berg, 2013). Skillnaden är att XPS-typen har högre tryckhållfasthet, 
går att slipa och har ännu bättre motstånd mot fukt (Cellplaster, 2017). 
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Idag finns ytterligare alternativ med flertalet fördelar. Kooltherm och pirisolering är två 
av dem. Dessa båda är skumisoleringar som är termoset, motsatsen till termoplast (som 
XPS och EPS är) vilket innebär att de inte smälter, mjuknar eller droppar vid 
temperaturer under 300 grader. De tål alltså avsevärt högre temperaturer vilket ger ett 
bättre skydd mot brand. Produkterna uppnår även hög certifiering i BREEAM Grean 
guide (A eller A+). En annan stor fördel är dess låga lambdavärde och att man då kan ha 
tunnare väggar med samma isolerande värde (Kingspaninsulation, 2017). 
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3 Leverantör 
 
Betongleverantören Abetong har flera av dessa som alternativ i deras prefabväggar med 
en tabell där man ser skillnaden enligt: 

 
(Abetong, u.d.) 

 
I de fall man använder cellplastskivor av den typ som bara har en kapillärbrytande 
funktion krävs ett dränerande skikt utvändigt. Det finns även andra typer av skivor med 
dräneringsspår för dränering och kapillärbrytande skikt. För att inte spåren ska sättas 
igen används fiberduk. Ytterligare en variant är dränerings- och isolerskivor av 
cellplastkulor som limmats ihop till skivor. 
Porvolymen är ca 35 % i hålrummen mellan kulorna och har stor 
vattengenomsläpplighet. För att behålla den dränerande funktionen måste alltid 
fiberduk användas. När det är gjort kan man återfylla med uppschaktade massor enligt 
anvisning från fabrikanten. 
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Det finns vissa metoder som passa bättre till en specifik konstruktion medan vissa av 
dessa metoder är föråldrade och undviks. En liten sammanställning av 
rekommenderade val beroende av konstruktion är enligt följande. 

• Metod I – Betonggrundmur kan eventuellt användas utan utvändigt fuktskydd. 
 

• Metod IV, V, VI – grundmur av murverk skall förses med fuktskydd. 
 

• Metod II - Bör undvikas, men kan användas om man är absolut säker. 
 

• Vid samtliga fall är väggdränering att rekommendera fastän skivan är 
dränerande. Ibland fyller marken den funktionen om den är självdränerande och 
då som undantag krävs det inte (Berg, 2013). 

 
 
 

 
(Svenskt Trä TräGuiden, 2017) 
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4 Grundläggning med prefabricerade element 
 
Det traditionella sättet för att bygga hus med källare är med formbetong eller mursten 
men våningshöga betongelement kommer mer och mer på marknaden. Detta tack vare 
de tidsbesparingar man gör och bättre ergonomiskt arbetssätt. Idag är användning av 
prefabricerade betongelement vanligt. 
De tillverkas på fabrik i hel- eller halvfabrikat som sedan transporteras till byggplatsen 
för snabb montering. Pelare, balkar, bjälklag, trappor, färdiga fasader, hissgropar, 
källarväggar och ytterväggar är exempel på delar som kan beställas som prefabricerat. 
Anledningen till att denna metod kommer starkt är flera. Här nedan är ett antal fördelar 
som finns. 

 
• Korta byggtider på byggarbetsplatsen 

 
• Mindre arbetskraft 

 
• Säkrare och mer rationellt vintertid 

 
• Lättare att åstadkomma bearbetade fasader 

 
• Minskat formbehov 

 
• Utrymmessnålt 

 
• Jämn kvalitet 

 
Den vanliga nackdelen som ofta nämns är många synliga fogar och enformiga hus. Görs 
det rätt behöver detta inte vara framstående. Att bygga med betongelement ställer stora 
krav på projektering, planering, samordning, och toleranser. Händer något såsom att ett 
element saknas, är skadat eller skadas vid leverans måste det elementet kasseras vilket 
orsakar förseningar då ovanpåliggande element inte kan monteras. 
Medan huvudentreprenören står för arbetet med grunden och i vissa fall även 
foggjutningar och understoppningsarbeten (viktigt att detta utförs enligt leverantörens 
anvisningar) är det vanligt att arbetet med stommen lämnas över till 
elementleverantören. För att allt ska passa och fungera är det viktigt att alla parter 
håller toleranskraven. 
För att inte få stora problem i efterhand är det viktigt att utföra ordentligt 
mottagningskontroll. Brister den och problemen uppdagas när allt byggts in är det svårt 
att byta ut. När man arbetar med elementen och de stora vikter dessa har är det viktigt 
att man vidhåller säkerheten. Speciellt gäller det när man arbetar med kranlyft och 
stagning av elementen. 
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För att kunna välja bland de många olika typer av prefabricerade betongelement som 
finns när man arbetar med projekteringen är det flertalet faktorer som styr valet. 
Användningsområde, utformning, byggtid, stomsystem, tillgång, kostnad samt ställda 
krav på byggnaden och elementen är några av de viktigaste. 
När det kommer till stomsystem kan olika typer av element kombineras. Exempel på 
vad den bärande konstruktionen kan bestå av är bärande pelare och balkar, bärande 
väggar och bjälklag eller en kombination av bärande väggar och pelare. (Sköld Magnus, 
2016) 

 

(Dala cement, u.d.) 
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5 Ekonomi 
 

Kostnader vid byggandet av en källargrund innefattar materialkostnader, löner för olika 
arbetsmoment, entreprenadkostnader, samt kostnader för transporter, maskiner och 
verktyg. 
Priset kan vara svårt att estimera vid bygge av en källare då det finns många faktorer att 
tänka på, och den största faktorn; vilken lösning man väljer. Och att dränera väl, 
använda sig av ett bra väggsystem som är välisolerat så att källaren blir fuktsäker är 
även ett måste vid byggande av källargrund. Kostander för extra arbeten för 
konstruktören och för schaktningsarbeten tillkommer även. Då måste man även tänka 
på de geologiska förhållandena, att ha gjort en markanalys. På detta sätt skiljer sig 
källargrund från de andra grundläggningsmetoderna, eftersom betongplattan ligger 
djupare ner jämfört med t.ex. en platta på mark eller en kryprumsgrund. Därför får man 
räkna med en hög kvadratmeterkostnad redan vid byggstart (Mikael, 2017). En kostnad 
på ungefär 2000kr/kvm är något man kan räkna med vid gjutning av källargrund för 
material och arbetskostnad, vid dåliga förhållanden upp till 3000kr/kvm.1 

Priserna varierar mycket från projekt till projekt, samt även kostnader vid utförande av 
de olika arbetsmomenten. Man måste även ta hänsyn till att kostnader för material 
skiftar hos distributörer och leverantörer. 

 
Vill man bygga så snålt som möjligt gäller det att optimera hur mycket material som 
behövs, d.v.s. dränering, isolering och betong, men samtidigt uppfylla de krav som finns 
enligt föreskrifter i Boverkets byggregler angående värmegenomgång och genomsnittlig 
energianvändning samt att göra grunden fuktsäker. Det finns kommersiella system med 
olika principer för fuktskydd, och valet av system beror på vad för typ av klimat man vill 
ha i källaren men även vart i Sverige man bor (Träguiden, 2003). 

 
 

”Nya byggnadsdelar kan behöva utformas och nya material och produkter väljas med 
hänsyn till deras fuktbeständighet och förväntade fuktbelastningar. Kraven kan 
uppfyllas och verifieras med hjälp av fuktsäkerhetsprojektering och kontroll av 
utförandet, så avsedd fuktsäkerhet uppnås. Vid planering, projektering, utförande och 
kontroll av fuktsäkerheten så kan Branschstandard ByggaF – metod för fuktsäker 
byggprocess användas som vägledning. Byggnader, byggmaterial och byggprodukter 
bör skyddas mot nederbörd, fukt och smuts under byggtiden.” (BBR, 2015) 
Sverige är indelat i fyra klimatzoner där krav är satta utifrån de förutsättningar som 
råder i landets olika delar. Då måste man mer eller mindre ta hänsyn till de olika 
fuktförhållandena och krav som gäller i respektive zon. (BBR, 2015) 

 
 
 
 
 
 
 

1 Johnny. GTAB. Telefonsamtal. 2017-05-07 
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Dessa är de högsta kraven i BBR på genomsnittlig energianvändning (Atemp år), 
värmegenomgång (W/m2K) och luftläckage (L/s m2) på bostäder. 

 
Klimatzon 1 (Norrbottens, Västerbottens & Jämtlands län): 

 
Klimatzon 1 kWh/m2 

Atemp år 
kWh/m2 
Atemp år, el 

W/m2K L/s m2 

Småhus 130 95 0,40 Enligt BFS 2015:32 

Flerbostadshus 115 85 0,40 Enligt BFS 2015:32 

 
Klimatzon 2 (Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas & Värmlands 
län): 
Klimatzon 2 kWh/2 

Atemp år 
kWh/m2 
Atemp år, el 

W/m2K L/s m2 

Småhus 110 75 0,40 Enligt BFS 2015:32 

Flerbostadshus 100 65 0,40 Enligt BFS 2015:32 

 
Klimatzon 3 (Kronobergs, Jönköpings, Östergötlands, 
Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, 
Gotlands & västra Götalands län): 

 
Klimatzon 3 kWh/m2 

Atemp år 
kWh/m2 

Atemp år, el 
W/m2K L/s m2 

Småhus 90 55 0,40 Enligt BFS 2015:32 

Flerbostadshus 80 50 0,40 Enligt BFS 2015:32 

 
Klimazon 4 (Kalmar, Skåne, Hallands & Blekinge län): 

 
 
 
 

(BBR, 2015) 

 
Klimatzoner 

 

Lufttätheten i grunden påverkas av de energianvändnings- och värmeåtgångskrav som 
är satta i respektive zon, och lufttätheten i sig påverkar fukttillståndet. Därför måste 
dessa krav tas hänsyn till. 

 
 

5.1 Ekonomisk optimering med fuktsäkerhetsprojektering och 
riskanalys 

 
Eftersom fuktskador kan bli så besvärliga och kostsamma så kan det vara värt att göra 
en fuktsäkerhetsprojektering för att säkerställa att inga fuktskador uppkommer direkt 
eller indirekt i plattan och källarväggarna. Då identifierar man alla möjliga fuktkällor 
och gör en fuktteknisk bedömning på hur dessa påverkar grunden. Efter det uppskattar 
man det förväntade fukttillstånd samt ingående hur materialen klarar fuktbelastningen. 
Sen görs en riskanalys för att sen gå ett steg vidare och göra en ekonomisk optimering 

 

2 9:25 Klimatskärmens lufttäthet 
”Byggnadens klimatskärm ska vara så tät att krav på byggnadens specifika energianvändning och 
installerad eleffekt för uppvärmning uppfylls. (BFS 2015:3)” 

Klimatzon 3 kWh/m2 
Atemp år 

kWh/m2 
Atemp år, el 

W/m2K L/s m2 

 

Småhus 80 50 0,40 Enligt BFS 2015:32 

Flerbostadshus 75 45 0,40 Enligt BFS 2015:32 
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för att minska byggkostnader och skadekostnader. 
Byggnadsdelarnas fukttillstånd kontrolleras på tre olika sätt under byggprocessen som 
säkerställer en fuktsäker grund. Då måste man först känna till var fukten kommer ifrån 
– fuktkällorna. 

 
kvantitativ bedömning; att byggnadsdelar kontrolleras med hjälp av olika 
beräkningar eller provningar genom mätningar och observationer på material och 
byggnadsdelar. Dessa beräkningar och provresultat visar fukttillstånd, fuktfördelning 
och vatteninträngning under de förutsättningar dessa är genomförda på. 

 
beprövad bedömning; att byggnadsdelen kontrolleras mot den dokumenterade och 
verifierade erfarenhet från likartad beprövad byggnadsdel (normalt under minst 10år) 
där klimatpåverkan är jämförbar. 

 
kvalitativ bedömning; att byggnadsdelen kontrolleras mot utförandeexempel och 
olika tillämpbara anvisningar från branschanvisningar som borde vara kontrollerade 
eller utvärderade (BBR, 2015). 

 

Tabell 1: Redovisning av en fuktsäkerhetsbedömning. 
 

Byggnadsd 
el 

Fuktkälla 
exempel 

Fuktbelastning Resultat Bedömning Uppföljning i 
produktionskedet 

Källarväggar, 
Källargolv 

Markfukt, 
nederbörd, 
grundvatten, 
Vatten i 
mark, 
byggfukt 

Typ av 
fuktbelastning, 
intensitet 

Resultat från 
fuktsäkerhets- 
bedömningen 

Varför plattan 
och väggarna 
anses vara 
fuktsäkra, samt 
en bedömning 
av risk och 
konsekvens för 
skador 

Uppföljning eller 
kontroll som utförs 
vid 
produktionsskedet 

(Fuktsäkerhet, u.d.) 
 

5.2 Betong 
Vi val av betongkvalitet och exponeringsklass så finns det oftast standarder som man 
använder sig av. Hållfasthetsklasserna skulle kunna ha en beteckning som C 28/35 där 
28 betecknar den cylindriska hållfastheten i Mpa, och 35 betecknar kubhållfastheten i 
Mpa. För det mest har man olika typer av betong i källargolvet och källarväggarna. I 
golvet vill man ha en tätare betong då det sätts högre krav och då plattan tar all vikt. 
Vct talet anger förhållandet mellan vatten och cement och bestämmer därmed 
betongens egenskaper. Ett vct mellan 0,55 och 0,78 är vanligast, och ju lägre vct tal 
desto dyrare blir då betongen eftersom mer cement används. 

 
Cementet delas även in i olika klasser; CEM 1, CEM 2, CEM 3, där CEM 1 är ren 
portlandcement, CEM 2 är Portland kompositcement med ett innehåll på minst 65 % 
portlandsklinker. Medan CEM 3 har ett minimum på 20 % portlandsklinker och där 
resterande är masugnsslagg (XL-Bygg, 2017). 
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Vid val av betongkvalitet vid källargrund så är standardbetongen C25/30 det billigaste 
och bästa alternativet till väggar, och ofta en C32/40 betong vid gjutning av plattan. 
Prisskillnaderna på betong är inte särklist stor, men självkompakterande betong kan 
kosta lite mer då uttorkningstiden är kortare för att betongen är tät och inte tar åt sig 
vatten lika lätt. 
Konsistensen som används mest vid gjutning idag är S4 och S5 betong då den flyter 
bättre och är mycket mer lättarbetad än standard, mer trögflytande betong3. 
Vid gjutning av väggar skulle självkompakterande betong vara ett bättre alternativ som 
innehåller mer pasta ofta gjord på flygaska för att förbättra arbetsbarheten och få en 
finare yta. Det krävs då ingen vibreringsinsats och kan därför vara värt att betala en 
extra peng för (Teknologiskt Institut, u.d.). 

 
Betong kan köpas på två sätt. Antingen köps färdigblandad betong som leveraras till 
byggplatsen i en betongbil med roterare. Det andra alternativet skulle vara att köpa 
torrbetong i säck om 25 kg. Betongen blandas då på plats. 
Vid gjutning av källargrund och platta köps färdigblandad betong. 

 
Tabell 2: Grundpriser per m3 färdigblandad betong fritt från fabrik exklusive 
mervärdesskatt, stenstorlek 25mm, CEM II. 

 
Betong 
kvalitet 

Max vct 
(vatten 
cementtal) 

S2 – 
Plastisk 

S3 – 
Trög 

S4 - 
Lättflytande 

S5 - 
Flytbetong 

Exponerings- 
klass 

C 20/25 
(K25) 

0,78 870:- 900:- 930:- 960:- XC1 

C 25/30 
(K30) 

0,71 910:- 840:- 970:- 985:- XC1 

C   28/  35 
vt 

0,60 965:- 995:- 1025:- 1040:- XC2,XF1 

C 28/35 
(K35) 

0,65 950:- 970:- 1005:- 1020:- XC1 

C 32/40 
(K40) 

0,55 1005:- 1035:- 1065:- 1080:- XC4,XF1 

C 28/35 
SKB 

0,60 - - - 1155:- XC2, XF1 

C 32/40 
SKB 

0,55 - - - 1155:- XC4, XF1 

(Loddby Betong, 2014) 
 

(Grundpriser per m3 självkompakterande (SKB) betong, stenstorlek 16m.) 
 

Ett ungefärligt pris för kostnad per mil för utkörning per mil av flytbetong är 265- 
325kr/m3. 
Lossning för betongen kostar 100kr per påbörjat 5 minutersintervall. 4 

 
 
 
 
 
 

3 Robert Melander, Betongexpert, Veidekke, intervju 2017-04-28 
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5.3 Leverantör 
 

Betongindustri AB med koncernen HeidelbergCement som är global marknadsledare 
för leveranser av ballast, cement och betong är tillsammans ledande på den svenska 
betongmarknaden. 

 
Betongidustri AB har sitt huvudkontor i Stockholm men har även 34 andra fabriker 
utspridda runt om i Sverige4. Detta leder till kortare transporter och lägre kostnader för 
kunden (Betongindustri, 2017). 

 
I småhus byggs oftast källarväggarna av murblock av lättbetong eller lättklinkerbetong, 
vilket man kan spara pengar på eftersom man i många fall inte behöver tilläggsisolera 
om man använder tjockare murblock, utan man använder endast utvändigt fuktskydd 
för att göra väggen vattentät med hjälp av Metod IV. 

 
Tabell 4: Prisjämförelse för olika stenbyggnadsmaterial. 

 
Material Tjocklek 

(mm) 
Pris 
(kr/m2) 

U-värde 
(W/m2K) 

Tryckhållfasthet 
(MPa) 

Densitet 
(Kg/m3) 

Lättbetong Ytong, 
energo 
(Consteel- 
byggvaror, 2017) 

300 249:- 0,30 2 350 

400 379 0,23 2 350 

Lättbetong Siporex 
(Byggbay, 2017) 

300 231 0,37 2,5 400 

Lättbetong Siporex 
lågenergi 
(Byggbay, 2017) 

480 460 0,17 2 300 

Lättklinker block 
(Beijerbygg, 2017) 

300 582:- 0,20 2 725 

(Detta inkluderar inte kostnad för frakt, bruk, verktyg, eventuellt armering, isolering 
eller puts. Ej heller eventuella mängdrabatter.) 

 
Tabell 5: Ungefärligt pris för prefabricerad källarvägg per m2. 
Väggelement Pris (kr) 
Sandwichelement, 80+80 betong, 
300mm cellplast 

500:- 

Betong 250mm 500:- 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Erik. Betongindustrin. Region Norr. Telefonsamtal. 2017-05-11 
5 Representant. Hanks. Telefonsamtal. 2017-05-06 
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Tabell 6: Prisjämförelse för olika dränerande isolerskivor. 
 

Isolerskivor 100mm Pris (m2) Korttidsbelastning (Kpa) Värmekonduktivitet 
W (m/K) 

Jackofoam 200F XPS 
(Bygghemma, 2017) 

239:- 200 0,034 

Jackofoam 300F XPS 
(Beijerbygg, 2017) 

370:- 300 0,037 

Thermodrän EPS 
(Velltra, 2017) 

155:- 100 0,038 

Thermodrän EPS med 
fiberduk 
(Velltra, 2017) 

191:- 100 0,038 

Pordrän p19 
(Byggmax, 2017) 

175:- 60 0,039 

Isodrän 
(Bauhaus, 2017) 

200:- 60 0,042 

 
Tabell 7: Priser för ickedränerande isolering. 

 
Isolerskivor 100mm Pris (m2) Korttidsbelastning (Kpa) Värmekonduktivitet 

W (m/K) 
Cellplast EPS Beijer 
(Beijerbygg, 2017) 

113:- 80 0,038 

Mineralull markskiva 
stenull (Beijerbygg, 
2017) 

379:- 30 0,037 

Cellplast XPS 
(Bauhaus, 2017) 

216:- 300 0,038 

    
Fiberduk 
(Byggmax, 2017) 

11:-   

Platonmatta 
(K-Rauta, 2017) 

65:-   

Bitumenmatta 
(Byggmax, 2017) 

70:-   

 
Pris för dränering vid byggande av hus med källare där marken är lerjord är drygt 
3000kr/löpmeter, där montering av isolerskiva och dragning av dagvattensystem ingår. 
5 

Endast materialkostnaden för dränering ligger runt 1400kr/löpmetern.6 

(Priserna kan variera avsevärt under särskilda förutsättningar.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 (Elina Blom Westergren, 2015) 
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6 Miljöcertifieringssystem 
Att bygga miljövänligt och sätta krav på produkters miljöpåverkan har aldrig varit större 
och viktigare än idag. Medvetenheten om fördelarna med byggnader med låg 
miljöpåverkan ökar hos entreprenörer, ägare, projektörer och det är därför vanligt att 
olika miljöcertifieringssystem används som ett verktyg. Detta för att bedöma hur 
miljömässigt hållbar en byggnad är. 
Här är några miljöcertifieringssystem som används mycket idag: 

 
6.1 BREEAM/BREEAM-SE 
BRE Enviromental Assessment Method, ett miljöcertifieringssystem utvecklat i 
Storbritannien, som är ett av de äldsta certifieringssystemen och har använts mer förr. 
På den svenska marknaden används versionen BREEAM-SE utvecklat av Sweden Green 
Building Council (SGBC) som är anpassat efter de svenska förhållandena (BREEAM, 
2017). 

 
 
För att en byggnad ska certifieras enligt BREEAM-SE måste en licensierad assessor 
anlitas och fungera som projektets revisor. Assessorn måste då registrera projektet i 
SGBC:s onlinesystem Building Green Online (GBO). Projektet kan antingen certifieras i 
projekteringsskedet eller när byggnaden står färdig. BREEAM bedömer en byggnad 
inom följande tio områden: 

 
• Ledning och styrning 
• Hälsa och innemiljö 
• Energi 
• Transporter 
• Vatten 
• Material 
• Avfall 
• Mark och ekologi 
• Föroreningar 
• Innovation 

 
Under dessa områden finns prestandamål och bedömningskriterier som ger ett visst 
antal poäng om dessa uppnås. 

 
Under Ledning och styrning finns det poäng att tillhandahålla när det gäller 
fuktsäkerhet och detta med syfte att förhindra att fuktproblem uppstår under 
projekteringen och vid byggande. Då använder man sig av metodisk 
fuktsäkerhetshantering och projektering enligt Boverkets byggregler kap 6:5, och vid 
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fuktsäkerhetsarbetet används branschstandarder i Bygga F7. Mätningar av fukt i betong 
ska även utföras enligt riktlinjer från Rådet för Byggkompetens (RBK). 

 
Krav vid projekteringsskedet är att fuktsäkerhetsdokumentation visas, ett intyg om att 
branschregler följs, och projekteringsgruppen har tagit hänsyn till kriterier angående 
fuktsäkerhetsfrågor samt redovisat dessa. Specifikation som visar de krav som är satta 
gällande fuktsäkerhetsansvarig och fuktsäkerhetsredovisning under byggskedet måste 
även visas. För att få ytterligare poäng ska namn på fuktsakkunnig anges samt intyg om 
att denna är diplomerad (BREEAM-SE, 2016). 

 
 
6.2 Svanen 
En svanenmärkt byggnad granskas ur ett livscykelsperspektiv, i sin helhet. En lista på 
alla byggmaterial, byggvaror och kemiska produkter måste då göras och användas i 
projektet. Listan granskas för att sedan godkännas av Svanen innan byggstart. Svanen 
har lanserat en Byggvarudatabas för att lättare välja de produkter som används och 
lägga till det i listan (Svanen, 2017). 

 
Kriterier som svanen satt angående just källargrunden är att använda fasta 
tätningsprodukter; ångspärr, vindspärr och radonspärr. Sen ställs krav på termisk, 
akustisk och teknisk isolering. Källarplanet ska isoleras, samt även ledningar, kanaler 
och schakt. 

 
Under Innemiljö i Svanens kriteriedokument finns det krav på att det måste finnas en 
plan för det förebyggande fuktsäkerhetsarbetet som omfattar material- och teknikval, 
väderskydd av material och byggnad på byggarbetsplatsen, att säkerställa uttorkning 
och angivande av tiden som det beräknas att ta för uttorkningen av byggnaden. Att det 
högsta tillåtna fukttillståndet i olika material fastställs och att kontroller av 
fuktsäkerheten sker med hjälp av beräkning och mätning av fukt i betong utförs. Utöver 
detta ska även en behörig fuktsakkunnig8 utses och följa upp fuktsäkerhetsplanen. 
För cement, betong, murbruk och puts så ställs inga krav på själva cementen eller 
betongen utan på eventuella tillsatsmedel (luftporbildande, acceleratorer, plasticerare, 
färgpigment och olika vattenskyddande tillsatsmedel) som ej får vara klassificerade 
enligt giltig lagstiftning (CLP-förordning 1272/2008 eller senare). 

 
I isoleringsmaterial så ställs krav på polystyren EPS och XPS där styren som 
restmonomer får utgöra en del av maximalt 1000 ppm. 

 
 

7 Bygga F är dokumentation som används som stöd för att säkerställa en fuktsäker byggprocess. Det 
innehåller verktyg, mallar och checklistor (BREEAM-SE, 2016). 
8 ”En fuktsakkunnig ska ha dokumenterad kompetens och erfarenhet i 
byggnadstekniskutbildning, ha kunskaper om fukt i material och konstruktioner och 
konsekvensen av fukt.Personen ska dessutom ha minst 2 ars erfarenhet av fuktsäkerhetsarbete 
eller fuktskadeutredning och minst 2 ars erfarenhet av att ha arbetat i projekt i 
byggproduktion, projektering och/eller förvaltning.” (Svanen, 2016) 
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Man måste även uppnå de poängkrav som Svanen satt som att t.ex. i 
bottenplattan/källargolvet använda sig av cement och betong med minskad klimat- och 
energibelastning. Alltså cementprodukter med max 70 % Portlandcementklinker, för 
betongen så beräknas den använda andelen cementklinker som används i 
cementblandningen i betongen. Alltså får inte cement av klassen CEM 1 användas, utan 
i klasserna CEM 2 eller CEM 3 för att erhålla ett poäng (Svanen, 2016). 

 
Tre poäng kan även erhållas om minst 50% av alla byggvaror och byggprodukter som 
används är miljömärkta, men detta gäller även för byggnaden i sin helhet och inte bara 
grunden. Ett poäng erhålls om 10% av byggvaror och byggprodukter är miljömärkta. 
Alla produkter som används måste därför granskas av Svanen. 

 
7 Materials påverkan på miljön 

7.1 Stommaterial 

 
7.1.1 Betong/Cement 
Betongmaterialet har ur ett miljö perspektiv många fördelar. Det kan återvinnas till 100 
%, har en lång livslängd och bidrar till energieffektiva byggnader då energiöverskott kan 
lagras i betongen. Dock släpps mängder av koldioxid ut vid tillverkning av cement, men 
utsläppen har minskat markant de senaste 20 åren och beräknas sjunka för varje år. 
Idag släpps ungefär 800 kg CO2 ut för varje ton cement (Swerock, 2017). 

(Cementa, 2015) 
 
7.1.2 Lättklinker 
”Leca” Lättklinker tillverkas av ren lera och innehåller inga miljöfarliga ämnen. 
Tillverkningen av lättklinker har liten miljöpåverkan, endast låga koldioxidoxidutsläpp. 
Lättklinker är även lätt att återvinna och har även en lång livslängd (Leca, 2017). 
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7.2 Isoleringsmaterial 

 
7.2.1 Oljebaserade material 
Vid framställningen av olika cellplaster, isolerskivor av EPS, expanderad polystyren och 
XPS, extruderad polystyren för väggar och grund så är Co2 utsläppen generellt höga 
eftersom olja är en icke förnybar resurs. Cellplasten innehåller även styrol och giftiga 
flamskyddsmedel som är dåliga för miljön (Ekobyggportalen, 2010). 

 
7.2.2 Mineralbaserat material 
Vid framställningen av mineralull/glasull förbrukas väldigt mycket energi då det krävs 
höga temperaturer på cirka 1400 grader för att smälta sten. Men råmaterialet i sig 
påverkar inte miljön särskilt mycket då returglas sand och kalk används, men själva 
processen att omvandla materialet avger stora mängder CO2. Därför är återvinning av 
mineralbaserat material viktigt (Kulturen, 2012). 

 

8 Livslängd och underhåll 
Materialet betong är fukttåligt men smuts, rester av formolja eller tillsatsmedel kan ge 
näring åt mikroorganismer såsom mögel att angripa den förorenade betongytan. (Sköld 
Magnus, 2016). En uppreglad träkonstruktion får inte ha direktkontakt med betongen 
utan ett distansmaterial såsom kilar av plast (Svenskt Trä TräGuiden, 2017). 
Anledningen till det är att den relativa fuktigheten i nygjuten betong överstiger kritisk 
värde för trä och skivmaterial. När RF överstiger 75% finns risk för mögeltillväxt på trä 
(Sköld Magnus, 2016). Detsamma gäller mot golv där syllar avskiljs från golvet med 
fuktspärr. Är man inte säker att plattan är helt torr och det därmed finns risk för 
fukttransport bör fuktsäkra material exempel kakel, klinker och sten väljas (Träguiden, 
u.d.). 

 
När det kommer till betongen i sig är de sprickbildning ur fuktsynpunkt som kan orsaka 
problem. För att detta ska undvikas och önskad hållfasthet uppnås måste fukten hållas 
kvar men för att undvika fuktskador måste fukten torka ut. Denna balans är viktig och 
kräver noggrann planering i ett tidigt skede när möjligheten att välja lösning och 
material fortfarande finns (Sköld Magnus, 2016). 
Betong är ett beständigt material med lång livslängd. Rätt utfört och med användning av 
den kunskap och materialteknik som finns idag kan 100 år gott och väl överskridas. Det 
hinner hända mycket under den långa perioden och för att inte behöva riva i förtid 
måste byggnaden kunna anpassas efter de aktuella behov som finns. De stora 
spännvidder de prefabricerade elementen kan ha möjliggör ändrade planlösningar och 
god flexibilitet. Även tekniska installationer och andra system med kortare livslängd kan 
göras åtkomliga för reparation eller utbyte. 
När livslängden för den prefabricerade byggnaden passerats kan man enkelt demontera 
och återvinna byggdelar till nästa eller krossa och återanvända som fyllnadsmaterial i 
vägbyggnad eller ballast i ny betong (Svensk betong, u.d.) 
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9 Slutsats 
De källare byggda med tidigare metoder har fått mycket problem då kunskapen om 
fuktvandring och hur detta påverkar material på sikt var bristfällig. Idag med den 
kunskap och de metoder som finns har vi försökt komma fram till det bästa sättet att 
bygga en källargrund så inte de byggnader som byggs idag fortsätter få liknande 
problem. Utöver fuktproblematiken finns även andra faktorer att ta hänsyn till. Ibland 
kan det finnas övriga krav och önskemål. Det kan vara det tidsmässigt, ekonomiskt, 
miljövänligaste eller det alternativ med längst livslängd och minst underhåll. Efter att 
ha samlat in information om olika materials egenskaper och pratat med flertalet 
leverantörer och entreprenörer verkar prefabricerade element framstå som det bästa 
alternativet ihop med cellplastbaserad isolering. Med rätt planering och korrekt 
utförande har det förutsättningar att vara det bästa alternativet. 
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