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Sammanfattning  

Husgrunder stödjer hela hus och ska vara stadiga nog för att ta upp husets vikt och bära byggnaden i 

många år utan att drabbas av problem orsakade av bland annat fukt och tjäle. Det finns tre 

grundkonstruktionstyper som tas upp i detta arbete. Dessa är: platta på mark, krypgrund och 

plintgrund.  

 

Syftet med arbetet är att undersöka konstruktion och funktion för de tre grundkonstruktionerna. 

Arbetet redovisar också vilka grunder som är förekommande vid nybyggnation av småhus i Örebro 

län, samt hur olika aktörer inom byggbranschen motiverar sina val med avseende på risken för 

fuktrelaterade problem. 

 

Inom detta examensarbete redovisas resultat från intervjuer med ett antal olika byggnadsaktörer 

som bygger med olika typer av grundkonstruktioner. Information har samlats in genom intervjuer 

med sakkunniga samt egen teorifördjupning i litteratur för grundkonstruktioner. Utifrån syftet med 

arbetet har teorin och resultaten från intervjuerna sammanställts. 

 

Platta på mark med underliggande isolering är den grundkonstruktion som framförallt väljs vid val 

av grundkonstruktion för nybyggnationer av småhus i Örebro län. Aktörerna upplever att denna 

konstruktion har många fördelar i jämförelse med de andra konstruktionerna: krypgrund och 

plintgrund.  
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Abstract  

Foundations support entire houses and are required to be adequately well-built to carry a building’s 

mass for many years without facing problems due to environmental impacts such as moisture and 

frost. This work covers three basic types of foundations; concrete slab, crawl space and block 

foundation. The aim of this work is to investigate the construction methods of the foundations 

mentioned above, which are used within the construction of single-family homes in the city of 

Örebro, Sweden. Additionally, the basis of selection of these foundations by various construction 

companies in respect to risk of moisture-related problems is examined. 

Information about the foundations is collected from scholarly literature as well as qualitative 

interviews with seven construction companies’ experts. Ultimately, this study found that concrete 

slab with underlying insulation is more commonly used within the construction of single-family 

homes in Örebro than the other alternatives. Operators find that this foundation has many 

advantages in comparison with the other foundation techniques. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Husgrunder stödjer hela hus och ska vara stadiga nog för att ta upp husets vikt. Konstruktionerna är 

konstruerade för att kunna bära byggnaden i många år utan att drabbas av problem orsakade av 

bland annat fukt och tjäle. Grundkonstruktioner finns av olika typer och varje typ har både för- och 

nackdelar. Dessa undersöks i detta arbete, eftersom de styr beslutet av vilken grundkonstruktionstyp 

som ska väljas vid nybyggnation av småhus. 

 

Markens bärighet som erhålls via geotekniska undersökningar bestämmer också vilken/vilka 

grundkonstruktionsmetod/er som kan användas dvs. vad som passar bäst för just den typen av mark. 

En geoteknisk undersökning måste utföras för alla typer av bärande konstruktioner enligt Boverkets 

konstruktionsregler (BKR).12 Det är det första steget som görs innan byggnationen av småhus sätts 

igång3 4, efter det bestäms vilken grundtyp som grundläggningen skall utföras med5. 

 

De tre aktuella konstruktionstyperna, platta på mark, krypgrund och plintgrund har undersökts i 

många forskningsprojekt och examensarbeten. Vissa typer har blivit mer populära än andra på 

grund av olika faktorer. Några av dessa faktorer kommer att redovisas i detta arbete.   

 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att redogöra för uppbyggnad och funktion av 

grundläggningsmetoderna platta på mark, krypgrund och plintgrund för småhus. Undersöka vilka 

grunder som är förekommande vid nybyggnation av småhus i Örebro län och utreda hur olika 

aktörer inom byggbranschen motiverar sitt val av grundläggningsmetod med avseende på risken för 

fuktrelaterade problem. 

 

1.3 Metod  

För att ge en bra bild av de tre grundkonstruktionerna och vilka val och motiveringar som skulle 

kunna vara aktuella vid nybyggnation av småhus har mycket tid lagts ned på att komma i kontakt 

med personer som är involverade i valet av grundkonstruktionsmetod; bland annat konstruktörer, 

platschefer och en VD. Ostrukturerade intervjuer genomfördes med ställda frågor som berör 

arbetets syfte. Frågorna behandlade de tre olika grundkonstruktionsmetoderna och hur valet av 

                                                 
1 Eklund, J. och E, Larsson, 2007 
2 Johansson, Pernilla, 2006 
3 Burk, 2004 
4 Rehnström, 2001 
5 Boverket, BETSI, 2010 
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konstruktion motiveras inför en nybyggnation av småhus.  Konstruktörer ansvarar för 

dimensionering och uppritning av grundkonstruktioner och deras synpunkter kring valet av 

grundkonstruktionsmetod är viktiga att ta med i detta arbete. För att få mer information utifrån olika 

synvinklar från olika yrkesroller inför valet av grundkonstruktionsmetod intervjuades även 

platschefer, projekteringsledare och projektledare. Dessa personer har närmare kontakt med 

byggföretagen, beställaren och övriga inblandade aktörer.  

  

Intervjuerna skedde på de intervjuades arbetsplatser och spelades in på band för att ge möjligheten 

att kunna lyssna på intervjuerna igen. Varje intervju tog cirka en timme. Svaren har analyserats och 

sammanställts i arbetet. Tillsammans med intervjuer söktes olika litteraturkällor. Källorna var 

rapporter, examensarbeten, tidningsartiklar och olika internetsidor.  

 

1.4 Avgränsningar  

Givet examensarbetets begränsade tid måste arbetet begränsas. Att studera alla typer av 

grundkonstruktioner skulle vara för stort. Detta skulle leda till för mycket information och för lite 

fokus på det som detta arbete vill meddela till läsaren. Därför belyses bara tre typer av 

grundkonstruktioner. Dessa är Platta på mark, krypgrund och plintgrund. Källare och källarväggar 

tas inte upp i arbetet. Mitt arbete är dessutom begränsat till nybyggnation av småhus i Örebro län. 

På grund av att plintgrund inte är en populär grundkonstruktion har det varit svårt att samla lika 

mycket information om den som om övriga typer av konstruktioner som är nämnda i detta arbete. 

 

2. Allmän om grundläggning 

2.1 Grundens uppgift 

Grunden har till uppgift att:   

1. Vara en stadig bas för husstommen. Den skall vara jämn och stabil vilket samtidigt förhindrar att 

skador på huset uppstår. 

2. Hålla huset torrt för att undvika problem med fukt, mögel och röta samt problem med försämrad 

värmeisolering. 

3. Isolera huset från värmeförluster till mark, genom att ha en bra isolering i grundkonstruktionen 

strömmar inte värme till den kalla marken.  

4. Utseendemässigt lyfta huset. Utseendemässigt ger grunden, som lyfter upp huset en bit över 

marken, ett vackert utseende jämfört med ett hus som ligger direkt på marken. 
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2.5 Tjäle och mikroorganismer   

Det är viktigt att ta hänsyn till tjälskjutning när man ska bestämma grundläggningsdjupet. Silt är 

den jordart som har högst tjälrisk och räknas som en tjälfarlig jordart, lera har en måttlig tjälrisk och 

friktionsjord, såsom grus, sand och sten, har en låg tjälrisk. I Örebro är det genomsnittliga 

grundläggningsdjupet: 1,5 – 1,6 meter. Om byggnaden står på tjälfarlig mark, och inte kan 

grundläggas tillräckligt djupt, kan marken runt byggnaden isoleras måttligt. 

 

När det gäller mikroorganismer så kan en för hög relativ fuktighet och för hög temperatur skapa 

problem med mikroorganismer, då de får en bra miljö att växa i.  

 

2.6 Olika typer av värmeisoleringar   

De vanligaste isoleringar som används vid grundkonstruktioner är extruderad och expanderad 

cellplast i olika tjocklekar. Mineralull kan också användas. Det som skiljer cellplasterna åt är 

hållbarheten mot fukt och priset. Extruderad cellplast är mycket hårdare och bättre för grunder än 

expanderad som är mjukare. Den extruderade cellplasten är mer anpassad för att användas till 

grunder, där höga krav på fuktmotstånd krävs, då den är tätare än expanderad cellplast.8 

 

3. Platta på mark 

Grundläggningstypen platta på mark kommer ursprungligen från USA och infördes till Sverige i 

slutet av 1940-talet. Den introducerades med värmeslingor och började användas under 1950-talet.9 

Problemet hos dessa grunder som så småningom gav sig till känna var att fukt började vandra från 

marken till plattans undersida och sedan vidare till plattans översida. Det ledde till att fuktskador 

dök upp på träkonstruktioner på plattan. Under 1960- och 70-talet var betongplatta med 

ovanliggande isolering rekommenderad i svenska byggnormer.9 Idag anses denna lösning som en 

riskkonstruktion ur fuktsäkerhetssynpunkt. Nuförtiden används platta på mark med underliggande 

värmeisolering. Detta är en vanlig grundkonstruktion i Sverige. 

 

Platta på mark, även känd som golv på mark, ligger direkt på marken. Den direkta kontakt som 

plattan har med marken kan skapa fuktproblem pga. fuktvandring underifrån som orsakar skador i 

konstruktionen. Dessa skador manifesteras genom dålig lukt, mögelbildning, golvmattor som 

släpper från underlaget samt röta i trösklar och på socklar. 10 

                                                 
8 Byggforskningsrådet, 2000 
9 AK-Konsulter, 2010 
10 Leback, 2002 
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Fuktskador i den här grundtypen är orsakade av:  

 Hög relativ fuktighet (RF). Markens RF kan anses vara 100 % och betongen kan också få värden 

nära detta vid överliggande isolering. Det blir därmed riskfyllt för träkonstruktioner på plattan. 

Vid tät limmad matta och otillräcklig isolering under plattan kan limmet förtvålas. 

 Byggspill ovanför betongplattan. Betongplattan ska vara helt ren innan man lägger ångspärren 

annars finns det risk för mikrobiell påväxt.  

 Bristande dränering. Fukt från vatten kan sugas kapillärt upp vid otillräcklig dränering av 

grunden. 

 Fel marklutning. Ytvatten kan rinna in i grunden eller huset.  

 Vegetation runt byggnaden. Det ska inte vara en vegetation runt byggnaden för den kan skapa 

fuktbesvär i grundkonstruktionen.14   

 

Marken bör schaktas så att inga organiska material blir kvar som senare kan orsaka dålig lukt. 

Under plattan finns ett lager markfyllning med ett kapillärbrytande och dränerande skikt. Detta kan 

vara av tvättad singel eller makadam.6 Det kapillärbrytande skiktet hindrar vattensugning från 

marken upp i betongplattan.  

 

Värmeisoleringen i betongplattan kan ligga över eller under plattan.11 Med hänsyn till den 

fukttekniska funktionen skiljer sig konstruktionen med överliggande värmeisolering från den med 

underliggande värmeisolering. Överliggande värmeisolering medför en kall och fuktig betongyta 

och betraktas som en riskkonstruktion. Å andra sidan medför konstruktionen med underliggande 

värmeisolering en varm och torr betongyta på grund av att isoleringen hindrar plattan att bli lika kall 

som marken. Lösningen med underliggande isolering fungerar alltså bra. 

 

3.1 Värmeisolering under betongplattan 

Med värmeisoleringen under betongplattan blir plattan varm och golvet torrt (Figur 3). Plattans 

temperatur blir inte lika låg som marktemperaturen. Ju större golvyta desto mindre är 

temperaturskillnaden mellan värmeisoleringen och plattans överkant.  

 

                                                 
11 Petersson, 2009 
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Figur 3 Platta på mark med underliggande isolering (Anticimex, 2010) 

 

För att få en fuktsäker grund är det viktigt att betongen torkar ut ordentligt innan golvet läggs.12 

Tiden för uttorkning av betongplattan beror på olika aspekter såsom tjockleken på plattan, 

betongkvaliteten och betongens vattencementtal m.m.13 Självkompakterad betong med olika typer 

av tillsatsmedel kan användas för att minska betongplattans uttorkningstid. Uttorkningen underlättas 

om värmeisoleringen under plattan är av mineralull. En cellplastsisolering kan däremot göra att 

uttorkningen blir långsammare, eftersom den är ångtätare.  

 

3.2 Värmeisolering över betongplattan 

Om värmeisoleringen läggs ovanför plattan får betongplattan och marken i stort sett samma 

temperatur. På grund av den direkta kontakten med marken blir den relativa fuktigheten i plattan 

nära 100 %.9 

 

En diffusionsspärr, som skiljer betongplattan från golvkonstruktionen krävs på grund av den 

ständigt fuktiga plattan. Diffusionsspärren kommer att vara lika kall som betongplattan. Detta gäller 

även träreglar och syllars underdelar som läggs på diffusionsspärren och framför allt ute vid 

byggnadens ytterkant. Detta medför att en skadlig fuktmiljö bildas. Träet hamnar i för hög relativ 

fuktighet. På grund av det betraktas platta på mark med ovanliggande värmeisolering som en 

riskkonstruktion. 

 

Figur 4 nedan visar platta på mark med överliggande isolering.  

                                                 
12 El-Saaidy & Robertsson, 2010 
13 Boverket, 2003 
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Figur 4 Platta på mark med överliggande isolering (akkonsult, 2010) OBS i bilden visas inte plastfolien 

mellan betongplattan och golvkonstruktionen.  

 

Enligt rapporten “Så mår våra hus” är platta på mark med överliggande värmeisolering en 

problemkonstruktion som är skadedrabbad. Huvudproblemet med denna typ av konstruktion är att 

fukt vandrar upp genom betongplattan och skadar ovanliggande golv.  

 

3.3 Platta på mark med golvvärme  

Vid byggande av platta på mark kan ett värmesystem med rörslingor med värmetransporterande 

vatten eller elslingor installeras i golvet, detta ger ett varmt golv. Platta på mark med golvvärme 

betraktas som en konstruktion med låg risk för att drabbas av fuktproblem. Risk för stora 

värmeförluster kan förekomma, för att undvika dessa bör extra isolering läggas under betongplattan. 

Betongplattan och marken har vid låg isoleringsgrad nästan samma temperatur när golvvärmen är 

igång och när den stängs av under sommarperioden blir plattans temperatur densamma som 

rummets (innetemperatur). Efter avstängningen svalnar marken under betongplattan långsammare 

än plattan och detta medför att det blir en temperaturskillnad mellan plattan och marken. Ånghalten 

blir högre i marken än i betongplattan. Eftersom ångdiffusion sker från högre ånghalt till lägre 

ånghalt vandrar fukten från marken till betongplattan genom värmeisoleringen. Fukten vandrar 
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alltså omvänt jämfört med värmeflödet upp i konstruktionen. 7 14 15 Med en tillräckligt tjock 

värmeisolering under betongplattan kan idag detta problem undvikas eftersom isoleringen kan 

begränsa uppvärmningen av marken under byggnaden. Skadlig fukttransport orsakad av golvvärme 

elimineras alltså genom att begränsa värmeförlusterna till marken16. Detta innebär att med en 

välisolerad platta minskas såväl värmeförlusterna till marken som risken för fuktvandring från 

marken upp i betongplattan. En rimlig tjocklek på cellplastisoleringen bör vara minst 200 mm17, 

mindre tjocklekar på isolering gör att marken värms upp och kan orsaka fukttransport upp i 

konstruktionen.  

 

4. Krypgrund 

Krypgrunder byggdes under 1950-talet med lättbetongblock, man kunde bygga en mur på en gjuten 

sockel. Under 1960-talet började den muras med Leca block, som murades på samma sätt som 

lättbetongblocken. 18 Under 1970-talet förekom modernare metoder för mur i krypgrunder med 

betongbalkar istället för murade block. 

 

Krypgrund kallas också kryprumsgrund eller kryprum och har ett bottenbjälklag som bildar ett 

mellanrum med markytan. Detta utrymme är en ventilerad luftficka som eliminerar risker för 

uppfuktning av bottenbjälklaget.9 Enligt Boverket (2010) definieras krypgrund som följande: 

“Krypgrund är en grundkonstruktion med ett fribärande bjälklag som är upplagt på grundmurar 

eller balkar över ett krypbart utrymme”. I princip finns det två typer av krypgrunder, 

uteluftsventilerade och inneluftsventilerade krypgrunder (kallas också varmgrunder). Boverket 

inkluderar även plintgrund inom krypgrunder. 

 

Vanligtvis anordnas krypgrund med ett kapillärbrytande skikt, som exempelvis makadam eller 

värmeisolerande skivor, för att förebygga kapillärsugning från marken. 

 

4.1 Uteluftsventilerad krypgrund 

Konstruktionen kallas för kall konstruktion där golvbjälklaget är värmeisolerat och hindrar att 

värmen från huset strömmar ner till kryprummet. Grunden byggs med grundmur på grundsulor eller 

med grundbalk på plintar. Grundmuren kan utföras av betong eller lättbetong, medan grundsulor 

                                                 
14 Omvänd fuktvandring vid avstängning av golvvärme på sommaren 
15 fuktcentrum, 2009 
16 Nilsson & A.-C. Andersson, 1981 
17 Energimyndigheten, 2012 
18 Hemgren, Per. 2009 
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och plintar utförs av armerad betong.19  Kryprummet ventileras med uteluft som förs in via ventiler 

i grundmurarna. Det ska finnas ett tillräckligt stort utrymme under golvbjälklaget och jämnt 

fördelade ventilöppningar för att luften ska kunna spridas fritt och inte stå stilla i en del av 

utrymmet under bjälklaget. 

 

Markytan bör avjämnas efter att den blivit schaktad, inga organiska material, som matjord eller 

trädrester, bör finnas kvar efter avslutat utförande eftersom de leder till dålig lukt i kryprummet.  

 

Ett kapillärbrytande makadamlager läggs på marken, ovanpå detta läggs en plastfolie som 

förhindrar fuktavdunstning från marken. Plasten avslutas ca 50-100 mm från grundmuren. I vissa 

undantagsfall klarar markytan sig bättre med att inte ha en plastfolie i en uteluftsventilerad 

krypgrund, istället kan då markytan bestå av ett lager med sand så att den blir torr.20 

 

Figur 5 nedan visar uteluftsventilerad krypgrund. Konstruktionsdelarna är dräneringslager, 

ventilerat utrymme och golvbjälklag. 

 

 

 

Figur 5 Uteluftsventilerad krypgrund (Rockwool, 2011) 

 

Fukt- och temperaturförhållanden kan under olika perioder av året skapa gynnsamma faktorer för 

mögelväxt och rötsvamp att förekomma inomhus i krypgrunder. Fukt i uteluftsventilerad 

kryprumsgrund kan komma från olika källor, det kan vara byggfukt, fukt i inneluften, läckage från 

                                                 
19 Anticimex. (2008)  
20 Petersson, Björk m.fl. 1994 
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installationer, fukt från marken etc. En annan viktigt källa för fukt är den ventilerande 

utomhusluften.21 Luften innehåller mycket fukt under sommar och höstperiod. Detta på grund av att 

den varma luften kan hålla mer fukt än kall luft.16 När den varma, fuktiga uteluften tränger in i 

krypgrunden, som sommar/höst har lägre temperatur än uteluften, kyls den ned mot marken och 

grundmurarna vilket leder till att luftens relativa fuktighet blir mycket hög. Således kondenserar 

vatten på kalla ytor i kryprummet. Detta ger en god miljö för tillväxt av svamp och mögel. Enligt en 

studie från Anticimex är mer än varannan villa med krypgrund fuktskadad.14  

 

Mögel börjar uppträda när den relativa fuktigheten RF är över 75 %. Olika mögelarter tillväxer 

väldigt kraftigt kring 90-95 % RF. För att förhindra mögelpåväxt måste RF hållas under 75 % RF. 

Den relativa fuktigheten kan sänkas genom att minska ånghalten via avfuktare eller genom att höja 

temperaturen i krypgrunden. 

 

4.2 Inneluftsventilerad krypgrund (varmgrund) 

Grunden byggs med grundmur på grundsulor eller med grundbalk på plintar som den 

uteluftsventilerade krypgrunden. Grundmuren kan utföras av betong eller lättbetong, medan 

grundsulor och plintar utförs av armerad betong.  

 

Inneluftsventilerad krypgrund kallas även för varmgrund och ventileras med varm inomhusluft som 

skapar ett varmt utrymme under bottenbjälklaget (Figur 6). Golvbjälklaget är inte isolerat medan 

grundmuren och marken är värmeisolerade. Otätheter i denna grundtyp får inte förekomma varken i 

marken eller runt grundmurarna och bjälklaget. Anledningen är att försöka undvika luftläckage 

inifrån eller utifrån. Konstruktionen skall vara lufttät för att behålla bra ventilation.22  

 

På grundmurarnas insida läggs ett ångtätt skikt för att undvika luftläckage och på marken läggs 

värmeisolering samt ångspärr. Under marken ska det finnas en dränering och på marken ett 

kapillärbrytande skikt för att förhindra markfukten från att stiga upp i kryprummet.  

 

Det finns olika ventilationsprinciper för varmgrunder och fördelarna med de olika systemen är bl.a. 

att få varmare golv, fuktsäkrare byggnad och minskad risk att drabbas av markradon. Här kan 

väljas: undertryckt, övertryckt och balanserat system.7 

 

 

                                                 
21 Samuelson, Arfvidsson, Hagentoft, 2007 
22 Rönngren A., 2002 
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Figur 6 Inneluftsventilerad krypgrund (Rockwool, 2011) 

 

Ventilationen är viktig för att fuktsäkra krypgrunden. Krypgrunden ventileras med inneluft genom 

ett anpassat ventilationssystem, vilket håller kryprummets temperatur och golvet varmt.20 

Temperaturen i krypgrunden skall ligga mellan 10-15 ᵒC.19  

 

5. Plintgrund 

Gränsen mellan de olika typerna av kryprumsgrunder är ofta otydlig och enligt BETSI projektet kan 

plintgrund definieras enligt följande: 

“Plintgrunder har värmeisolerat bottenbjälklag och utrymmet under detta ventileras 

med utomhusluft. Byggnaden vilar på plintar eller på balkar som vilar på plintarna, så 

kallad balkgrund. Utrymmet under bottenbjälklaget är i många fall mer eller mindre 

tillslutet mot uteluften. Grunden är då jämförbar med uteluftventilerad krypgrund”. 

 

Plintgrund är en grundläggningsmetod där huset står på plintar t ex av armerad betong med längden 

1-2 m som förankras i marken till en tjälfri nivå (Figur 7).6 Vid denna typ av grundläggning har 

luften utrymme att strömma fritt under byggnaden. Grundläggningstypen kallas därför ofta öppen 

plintgrund och kan byggas med balkar, fribärande bjälklag eller bärlinor. Plintarna tar upp laster 

från överbyggnaden som en pelarstomme och fungerar som upplag för sockelbalken som formar en 

ram för hela byggnaden.  

 

Med denna grundläggningstyp är risken för fuktproblem (mögel eller kondens) inte så stor på grund 

av den goda ventilationen. En annan fördel med grundläggningsmetoden är att man har ett gott 

skydd mot risk att radon från radonhaltig mark kommer in i huset.6  
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marken. Genom att isoleringen ligger under plattan får denna nästan inomhustemperatur och 

därmed uppstår mindre risk för fuktproblem. 

 

6.2 Krypgrund 

Grundkonstruktionen krypgrund har förekommit i två typer, uteluftsventilerad krypgrund och 

varmgrund som är inneluftsventilerad. Båda konstruktionerna var populära och användes mycket 

förut. De ser i princip likadana ut när det gäller det allmänna utseendet men skiljer sig åt när det 

gäller hur de isoleras och ventileras.  

 

För båda konstruktionerna är utrymmet under huset en viktig fördel jämfört med andra 

grundmetoder, då det är enkelt att reparera och flytta t ex rör m.m. i utrymmet. Blir det något fel så 

är det lätt att åtgärda detta genom att gå ner till kryprummet. Installationerna är helt enkelt 

åtkomliga underifrån.  

 

Fördelen med varmgrund är att den räknas som en torr konstruktion och har mindre risk att drabbas 

av fuktproblem, tack vare ventilationen med inomhusluft. Krypgrunder ger möjlighet att använda 

prefabricerade element vilken i sin tur påskyndar monteringen och med detta sparas tid.  

 

6.3 Plintgrund 

Plintgrund är ingen populär konstruktionsmetod jämfört med de tidigare nämnda konstruktionerna. 

Den används sällan vid nybyggnation av småhus i Sverige. Detta trots att den anses vara en 

fuktsäker konstruktionsmetod på grund av den goda ventilationen av luften som vandrar fritt under 

huset. Den återfinns mest i sommarstugor och bodar. 

 

Plintgrund är inte en konstruktion att föredra med tanke på husets utseende, däremot är den enkel att 

utföra och behöver ingen sprängning av berg.  

 

7. Intervjuer 

Intervjuer med olika byggföretag i Örebro län har genomförts för att undersöka attityden till platta 

på mark, krypgrund och plintgrund, samt vilken av dessa som är mest förekommande vid 

nybyggnation av småhus i Örebro län. Intervjuerna bör också ge svar på vad som ligger bakom 

olika aktörers val av grundkonstruktion med avseende på risken för fuktrelaterade problem. 

Slutsatserna från intervjuerna redovisas nedan. En kort sammanfattning ges också i Tabell 1. 

Samtliga frågor och svar redovisas som bilagor. 
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Tabell 1 Kort sammanställning av alla intervjuer 

 PLATTA PÅ MARK KRYPGRUND PLINTGRUND 

NCC Bygger ofta platta på mark, ca 

90 % av alla byggnationer 

Bygger sällan 

krypgrund 

Bygger inte ofta 

HEBAB 

 

Bygger mest platta på mark Ett aktuellt alternativ 

vid byggnation av 

grunder 

Ett billigt alternativ 

vid byggnation av 

sommarstugor  

Skanska Bygger mest platta på mark Bygger inte mycket 

krypgrund 

Används mest vid 

berg  

WSP Bygger mycket platta på mark 

eftersom det inte tar lång tid 

att gjuta 

Konstruktionen drabbas 

enligt WSP av 

fuktproblem, inte så 

populär 

Inte ett aktuellt val vid 

grundläggning för 

småhus 

Ramböll Är den bästa lösningen att 

bygga småhus med 

Är känd som en 

riskkonstruktion, ej så 

populär att använda 

Inte ett aktuellt val vid 

grundläggning för 

småhus 

Peab Bygger mest platta på mark En svår konstruktion  Inte så populär för 

byggnation av grunder 

för småhus 

 

Allmänt har konstaterats att alla intervjuade i detta arbete är överens om att platta på mark är den 

grundkonstruktion som förekommer mest vid nybyggnation av småhus i Örebro län. “Bygger man 

nytt, då är platta på mark bäst!” hävdar platschefen på Peab. Vilket också verkar spegla åsikten hos 

de övriga intervjuade dvs. projektledarna från Skanska, NCC och Peab, HEBABs VD och 

konstruktörerna från WSP och Ramböll. 

 

Fördelen de ser med platta på mark är att den har mindre tendens att drabbas av fuktproblem; då 

gäller det att ha bra kvalitet på betongen, utföra ett bra arbete och ha torr mark runt huset. Den anses 

också vara ett bra val om man vill ha värme i golv, lätt att lägga isolering under och vara bra att få 

tät mot marken samtidigt som den inte kräver underhåll efter ett avslutat arbete. Men, platta på mark 

anges också ha sina nackdelar såsom begränsad flexibilitet angående installationernas underhåll. 

Vid kryprum kan sådana problem faktiskt enkelt identifieras och åtgärdas, påpekar 

projekteringsledaren på NCC och platschefen på Peab. 
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Investeringen är en viktig faktor att tänka på när man vill välja en grundläggning som ska hålla bra 

på lång sikt. Vanlig värmeisolering att använda är cellplast som kan vara extruderad eller 

expanderad. Vanligen används båda av aktörerna, beroende på kostnaden som aktören är villig att 

betala när värmeisolering väljs för ett projekt. Extruderad isolering är dyrare, men anses bättre. 

 

Platta på mark grunden utförs ofta platsgjuten, anledningen är att gjutning inte tar lång tid för 

småhus. Betongens kvalitet spelar en viktig roll för att förhindra fuktskador, berättar platschefen på 

Peab. Platta på mark brukar utformas med L-element och I-element, det vill säga färdiga 

kantelement som sedan armeras upp med nätarmering och underliggande isolering, berättar 

konstruktören på Ramböll.  

 

Projektledaren på Peab säger att antingen platta på mark eller uteluftsventilerad krypgrund brukar 

väljas till småhus. Han tycker att varmgrund är för dyr utan speciella fördelar när val skall ske 

mellan varmgrund och platta på mark, vilket gör att platta på mark väljs. De flesta anger att de bara 

bygger platta på mark. 

 

De intervjuade är överens om att krypgrundkonstruktionen är en lika känd konstruktion som platta 

på mark men de är också överens om att den har större risk att drabbas av fuktproblem än platta på 

mark. En uteluftventilerad krypgrund anges oundvikligen få fuktproblem någon gång under året och 

om det finns organiskt material ger det risk för mögel. Den har fuktproblem under varma perioder 

när fuktig luft tränger in i den kalla grunden och relativa fuktigheten ökar. 

 

Varmgrund är en konstruktion med risker som kan drabbas av mögel. Det kan vara svårt att 

kontrollera ångtransporten från inomhusluften och det behövs regelbundna inspektioner för att hålla 

undan bekymren. Med mekanisk ventilation som reglerar fukten i grunden anges att varmgrunden 

kan bli dyrare än grundläggning med platta på mark. Driftkostnaden blir hög. 

 

Konstruktörerna kan ge råd om vilka risker som finns och ge råd om grundläggningsmetod, men 

först behövs att en geotekniker utför en markundersökning som ligger till grund för bedömningen 

och t ex talar om ifall det behövs pålar under grundkonstruktionen. Konstruktörerna från WSP och 

Ramböll uttryckte sig båda negativt om både utelufts- och inneluftsventilerade 

kryprumskonstruktioner.  
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Plintgrund var inte ett aktuellt val vid grundläggning för småhus enligt intervjuarnas erfarenheter, 

alla var överens om att den används mer för sommarstugor och bodar förutom att den inte ser bra ut 

som husgrund.  

 

En byggplats måste vara torr för att förebygga fuktproblem i form av byggfukt i material, 

materialen ska vara så torra som möjligt under byggtiden på arbetsplatsen. 

 

8. Resultat 

Utifrån intervjuerna kommer det fram att två av de tre konstruktionsmetoderna som arbetet 

behandlar är de mest diskuterade grundtyperna hos aktörerna. Platta på mark och krypgrund är två 

jämförbara grundkonstruktioner, medan plintgrund inte är en aktuell konstruktion när det gäller en 

nybyggnation av småhus. 

 

Aktörer bygger sina val på olika motiveringar till varför de väljer en viss metod och avviker från en 

annan. Funktioner som anses vara viktiga enligt intervjuerna har till största delen varit undvikande 

av framtida fuktproblem, men det framkommer även att det handlar om såväl investering som 

driftkostnad. Några tycker att främst investeringen är viktig, medan andra svarat att den i princip 

inte är så viktig i jämförelse med risken att en grundkonstruktion kommer att drabbas av 

fuktproblem i framtiden. 

 

I dagens läge ställs höga krav på aktörerna eftersom ansvaret för att bygga ett stabilt och godkänt 

hus ligger på dem. Fram till idag har det skett en stor utveckling i byggbranschen. Kunderna har 

större kunskaper om problemen som drabbar olika grundkonstruktioner och därför förväntar de sig 

att aktören som de har litat på levererar en bra produkt. Det gäller att aktörerna i byggbranschen 

väljer rätt grundmetod och kan allt om dess framtida problem innan de går till nästa steg med 

kunden.  

 

För att fånga upp aktörernas synpunkter har de intervjuats. Svar från aktörer som varit inblandade i 

arbetet visade ett klart resultat: platta på mark med underliggande isolering är en favorit 

grundkonstruktion som prioriteras vid nybyggnationer av småhus i Örebro län. Detta val grundar sig 

på de fördelar som aktörerna upplever att konstruktionen har i jämförelse med krypgrund och 

plintgrund.  
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Det framgick tidigare i resultatet att både platta på mark och krypgrund är två aktuella 

konstruktioner vid nybyggnation av småhus. De flesta av de intervjuade väljer dock att mest 

använda platta på mark. Platschefen på Peab bekräftar att minst 75 % av nybyggda småhus i 

Sverige byggs med platta på mark. Men, det är i första hand markens bärighet som bestämmer 

vilken typ av grund som kan användas, enligt konstruktören på WSP. 

 

Vid motiveringen av varför platta på mark är den vanligaste metoden har de intervjuade varit eniga 

om att detta är den säkraste metoden när det gäller fuktproblematik, då den minimerar risken för att 

drabbas av fuktproblem jämfört med krypgrund. Som nämndes i teoriavsnittet värmeisoleras platta 

på mark på två sätt, de intervjuade i detta arbete hänvisade till platta på mark med underliggande 

isolering, som är en fuktsäkrare och bättre metod än en platta med överliggande isolering. 

Underliggande isolering hindrar att markfukt vandrar upp till golvet. Platta på mark är lätt att isolera 

och kräver heller inget underhåll efter ett avslutat arbete, vilket en krypgrundkonstruktion gör. 

 

Aktörernas val av grundläggningskonstruktion reflekterar de viktiga aspekter som valet byggs på, 

och svaren på frågan rörande detta var ganska blandade. Det är mest fuktproblematiken som den 

stora vikten läggs på vid metodval för grundkonstruktionen. Men att välja en metod som har ett bra 

pris (investering) är också en viktig aspekt att tänka på vid valet av grundläggningsmetod enligt 

några av de intervjuade aktörerna.  

 

9. Slutsats  

Denna undersökning visar hur situationen när det gäller val av grundkonstruktioner för villor ser ut 

idag. I studien framkom det att uteluftsventilerad krypgrund är en riskkonstruktion som bör 

undvikas vid nybyggnation av småhus. Denna konstruktion drabbas av fuktproblematik under den 

varmare perioden av året. Ett bättre alternativ till krypgrund kan vara varmgrund om den utförs 

noggrant vid dimensionering med värmeisolering och täta anslutningar för att skapa en säker 

klimatskärm i kryprummet. 

 

Plintgrund är ett annat möjligt alternativ, men den är inte så populär jämfört med andra 

grundkonstruktionstyper. Anledningen till att den inte är lika populär att använda vid nybyggnation 

av småhus kan vara att det blivit en vana för projektörer att välja andra typer av 

grundkonstruktioner som har bättre kvalitet än öppen plintgrund. Det verkar som att öppen 

plintgrund kan vara ett möjligt alternativ till krypgrunder när det gäller småhus. Det finns inga 

speciella nackdelar med att välja en öppen plintgrund, men utseendemässigt passar inte 
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plintgrundskonstruktionen. Detta ledde till att användningen av plintgrund har begränsats till bodar 

och sommarstugor. Där är de i och för sig ett bra alternativ, förutsatt tillräcklig ventilation. 

 

Slutsatsen som detta examensarbete kommit fram till är att platta på mark med värmeisolering 

under betongplattan är en säker konstruktion ur fuktteknisk synpunkt, tack vare att plattan inte 

ligger direkt på marken och får markens låga temperatur. Plattan med underliggande isolering blir 

varm och golvet blir torrt. Det är det alternativet som blivande småhusägare helst vill ha när de skall 

köpa ett nybyggt hus. Marknaden ser positiv ut för mer användning av konstruktionstypen platta på 

mark. 
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WSP - Intervju med Göran Andersson, konstruktör – 7 maj 2012 

 

1 Vilken typ av grundläggning brukar man välja idag för att bygga småhus? 

a. Det är inte så att typ av grundkonstruktion kan väljas efter önskemål, det är markens tillstånd 

som bestämmer vilken typ av grundläggningskonstruktion som passar bra.  

b. Typen av grundläggningskonstruktion väljs efter en geoteknisk undersökning som visar vad 

marken består av och hur stabil den är. 

c. Det finns inte speciella skäl förutom att det är marken som bestämmer vilken typ av 

grundläggning vi kan ha. 

 

2 När brukar respektive grundtyp användas?  

Det är marken som bestämmer vilken typ av grundläggning som kan användas och sedan 

kommer priset på grundläggningen; det spelar också en stor roll vid val av grundkonstruktion.  

 

3 Hur mycket påverkar projektledare/konstruktör eller beställare vilken 

grundläggningsmetod man ska ha? 

a. Först och främst är det marken som avgör vilken typ av grundläggningsmetod som kan 

användas. 

b. Konstruktören blir tillfrågad om råd vid val av grundläggningsmetod efter att 

markundersökningen är gjord 

 

4 Händer det att en färdig grundläggning inte stämmer med det som man hade tänkt? 

Varför?  

En färdig grundläggning ska stämma i stort sett med det som var planerat att göras från början, 

det ska stämma upp till 99 % 

 

5 Tror du att ökad standardisering kommer att begränsa grundläggningsval i framtiden? 

Om man tänker t.ex. på färdiga väggelement eller balkar.  

De kan vara ett alternativ i framtiden, men att ha platsgjuten grund är vanligare än att ha en 

prefabricerad, och att gjuta en villagrund kan inte ta så jättelång tid att det föredras att använda 

en prefabricerad grund istället 
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6 Hur mycket påverkar prefabricerade element i val av grundmetod?  

Platsgjutet är den vanligaste metoden som används, anledningen är att gjutning av platta på 

mark på plats för småhus inte tar jätte lång tid, så det blir inte något behov av prefabricerade 

element som är färdiga och hjälper att förkorta tiden.  

 

7 Vilka fördelar och nackdelar finns med platta på mark ur funktionssynpunkt speciellt 

med hänsyn till fukt?  

Fördelar: Fördelen med platta på mark är att den inte kräver underhåll efter ett avslutat 

arbete eftersom den ligger direkt på marken, samtidigt är det en nackdel då kan inga 

justeringar vid behov göras på grund av att alla rör ligger under plattan.  

Nackdel: fukttransport från marken och uppåt. 

 

8 Vilka fördelar och nackdelar finns för en krypgrund ur funktionssynpunkt speciellt med 

hänsyn till fukt?  

Fördel: Inneluftsventilderad krypgrund har inte samma problem som i uteluftsventilerad 

krypgrund. Konstruktionen måste fuktspärras från marken genom en plastfolie. 

Nackdel: krypgrunder får fuktproblem någon gång under året (vår och höst), då vandrar fukten 

uppåt när marken blir uppvärmd, och har man organiska material så fås säkert fuktproblem. 

Dyrare val, då det krävs en mekanisk ventilation som reglerar fukten i grunden och det kommer 

att kosta extra att ha till krypgrund 

 

9 Vilka typer av isoleringar brukar man välja för grundläggning för att den skall bli 

fuktsäkrare? Alltså finns det något speciellt?   

Svar: Man bör lägga en extruderad cellplast, den är bättre än en expanderad cellplast och mer 

anpassad för att användas för grunder där höga krav på fuktmotstånd ställs. 

 

10 I vilken fas av byggprocessen tycker du att största skillnaden görs för att undvika att 

vissa fel uppträder?  

Det är viktigt att man följer fukt och kvalitet redan från projekteringen fram till utförandet. 

 

11 Tycker du att det finns tillräcklig information och utbildning angående fuktsäkerhet idag 

för varje yrkeskategori? Tycker du att kommunikation mellan forskningsinstitut, 

Boverket och andra aktörer kan förbättras angående fuktproblem? Hur? 
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Ja, det förekommer diskussioner i företaget som tar upp olika lösningar och jämför dem med 

nya lösningar i nya forskningsstudier.  

 

12 Händer det att fast man vet att en viss lösning kan orsaka fuktskador i framtiden, det 

ändå bestäms att bygga grunden?  

Vi har en plikt att berätta vilka för respektive nackdelar som en viss grundläggning har och 

ibland måste vi låta bli att utföra en grundläggning med dåliga omständigheter 
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Peab - Intervju med Kenny Söder, platschef - 7 maj 2012 

 

1 Hur ofta bygger ni krypgrunder? Platta på mark? Plintgrund? 

Krypgrund är inte så vanligt att vi jobbar med, vi kör mest platta på mark.  

Plintar brukar användas mest för sommarstugor, utifrån min egen erfarenhet så har jag aldrig 

sett plintgrund som grundläggning för småhus eller villor. 

 

2 När brukar respektive grundtyp användas? 

För små hus brukar vi välja antingen platta på mark eller krypgrund. Plintgrund brukar 

användas mest för sommarstugor, utifrån min egen erfarenhet så har jag aldrig sett plintgrund 

som grundläggning för småhus eller villor. 

 

3 Varför är platta på mark vanligast att använda tror du? Vad finns det för andra 

alternativ av grundkonstruktioner som kan ersätta detta val och ändå vara lika bra 

fuktmässigt? 

Platta på mark är lätt att isolera samt man får bra golvvärme och den är tät för markfukten så att 

den inte kan komma upp till golvet från marken. En byggplats måste vara torr under alla faser 

av byggutförandet för att förebygga fuktproblem i form av byggfukt i material. Han säger att 

materialet under bygget ska vara så torrt som möjligt under transportfas och innan montering på 

arbetsplats. 

 

4 Brukar ni få några fuktbekymmer med denna metod? 

Med vanlig grundläggning är det noggrant att få ihop skarvarna ordentligt, då får man med sig 

alla tätningar som ska vara och då får man en bättre produkt 

 

5 Vad ligger bakom aktörernas val av typ av grundkonstruktion? 

Det beror på vad man ska ha för grundläggning och på vad man har för förutsättningar där man 

ska bygga huset, om vi jämför de tre konstruktionerna så har de ungefär samma produktionstid  

 

6 Vilka kontroller utför ni för byggkonstruktionens fuktrelaterade problem? 

Vi försöker få så diffusionstäta skikt som möjlig, så att fukten inte ska kunna tränga igenom. 

Det är oftast tak och väggar som drabbas under byggtiden, men ibland jobbar vi med 

väderskyddade ställen där vi utför jobbet utan risk att drabbas av vädret. 
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7 Har ni använt några speciella tekniker för att förebygga fuktproblem som är unika för 

ert företag? Vilka? 

Vi har inte speciella tekniker, men om arbetsplatsen inte är väderskyddad så försöker vi 

minimera risker på alla möjliga sätt 

 

8 Vilken typ grundläggning brukar beställare välja idag för att bygga småhus med? 

Det kan jag inte säga direkt för det kan vara kommunen som är beställaren och då varierar 

efterfrågan för olika typer av grundkonstruktioner 

 

9 Hur mycket påverkar projektledare/konstruktör eller beställare vilken 

grundläggningsmetod man ska ha? 

Det är beställaren/byggherren som bestämmer vilken grundläggning de vill ha, ibland är det 

kommunen som bestämmer vad de vill ha för grundläggning  

 

10 Händer det att en färdig grundläggning inte stämmer med det som man hade tänkt? 

Varför? 

De börjar alltid med en diskussion om vad som ska väljas och anledningen till det. Först och 

främst ska både beställaren och entreprenören komma överens om vilken grundläggning som 

ska väljas för att undvika fel efter ett avslutat arbete 

 

11 Tror du att ökande standardisering kommer att begränsa grundläggningsval i framtiden? 

Om man tänker t.ex. på färdiga väggelement eller balkar.  

Nej, det tror jag inte. Varje grundläggning har en användning som den funkar bäst för och 

standardisering kommer inte påverka eftersom det alltid kommer att finnas ett behov av andra 

grundläggningsmetoder. 

 

12 Vad finns det för prefab element för grunder?  

Det är antingen alba balken som heter leca element eller cellplastelement som är färdiga att 

användas 

 

13 Vilka fördelar och nackdelar finns med platta på mark ur funktionssynpunkt speciellt 

med hänsyn till fukt?  

Fördel: har ett dränerande lager som kan vara singel eller makadam och sedan lägger man en 

cellplast för att bryta markfuktens uppträngning i betongen, ibland läggs en plastfolie som 
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diffusionsspärr. Det är kostnadsmässigt ett bra val. Minst 75 % av nybyggda småhus byggs 

med platta på mark, “Bygger man nytt då är platta på mark bäst!”. 

Nackdel: på hösten kan vi få fuktproblem, som vi försöker lägga plast på marken för att hålla 

borta. Är inte lika flexibel som krypgrund. Vi kan inte ändra eller göra om i själva plattan 

 

14 Vilka fördelar och nackdelar finns för en krypgrund ur funktionssynpunkt speciellt 

med hänsyn till fukt?  

Fördel: är att vi kan justera material och kan ändra vissa grejer och omplacera om något blir 

fel  

Nackdel: Den drabbas med större risk än platta på mark för fuktproblem och är inte lika 

flexibel som platta på mark  

 

15 Vilka typer av isoleringar brukar man välja för grundläggning för att få den att bli 

fuktsäkrare? Finns det något speciellt? 

Det som används är cellplast, extruderad och expanderad cellplast 

 

16 I vilken fas av byggprocessen tycker du att den största skillnaden kan göras för att 

undvika att vissa fel uppträder? 

Vi försöker få så diffusionstäta skikt som möjlig, så att fukten inte ska kunna tränga igenom 

 

17 Tycker du att det finns tillräcklig information och utbildning angående fuktsäkerhet 

idag för varje yrkeskategori? Tycker du att kommunikation mellan forskningsinstitut, 

Boverket och andra aktörer kan förbättras angående fuktproblem? Hur? 

Ja, jag tycker att det finns tillräcklig information för att lösa fuktproblem. Kommunikationen 

fungerar bra som det är nu, vi får hela tiden uppdateringar om vilka nya forskningsresultat 

som kommit, och vi diskuterar alltid fuktproblematiken 
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Peab - Intervju med Johan Ollån, projektledare - 11 maj 2012 

 

1 Hur ofta bygger ni krypgrunder? Platta på mark? Plintgrund? 

För små hus brukar vi välja antingen platta på mark eller krypgrund, platta på mark brukar 

byggas med frigolit cellplast L-element på kant.  

 

2 När brukar respektive grundtyp användas?  

Platta på mark och krypgrund används mest för småhus. Plintar brukar användas för 

sommarstugor, utifrån min egen erfarenhet så har jag aldrig sett plintgrund som 

grundläggning för småhus eller villor 

 

3 Varför är platta på mark vanligast att använda tror du? Vad finns det för andra 

alternativ av grundkonstruktioner som kan ersätta detta val och ändå vara lika bra 

fuktmässigt? 

För ca 15 år sedan började man använda varmgrund, men det blev ingen stor succé. Det var 

för dyrt och hade inga stora fördelar jämfört med andra typer av grunder. 

Platta på mark är bäst, gjuter man en vattentät betong då fås lite bekymmer i framtiden. Görs 

en snygg gjutning och sedan en bra efterbehandling dvs. plasta in, vattna i grunden 

ordentligt så att den inte spricker när den torkas, då har man bra kvalitet i många år 

 

4 Brukar ni få några fuktbekymmer med denna metod? 

Som sagt tidigare, görs den på bra och ordentligt sätt så har man en bra grund flera år framåt 

 

5 Vilka problem upplever aktörerna vid valet av grundkonstruktion? 

Fuktrelaterade problem mest, priset är ju också en viktig faktor att tänka på 

 

6 Vilka kontroller utför ni för byggkonstruktionens fuktrelaterade problem? 

Bra kvalitet på betong, ganska tjock isolering väljer vi för att förhindra energiförluster. 

 

7 Har ni använt några speciella tekniker för att förebygga fuktproblem och som är 

unika för ert företag? Vilka? 

Nej, inget speciellt 
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8 Vilken typ grundläggning brukar beställare välja idag för att bygga småhus med? 

De flesta väljer platta på mark, eller så är det en diskussion mellan beställaren och 

konstruktören 

 

9 Hur mycket påverkar projektledare/konstruktör eller beställare valet av vilken 

grundläggningsmetod man ska ha? 

Vi påverkar inte så mycket, men det beror på. Om vi bygger som totalentreprenad, då kan vi 

bestämma hur mycket som helst. Ofta brukar man veta tidigt vad som kommer att fungera 

bäst eftersom man brukar bygga likadana hus.  

  

10 Händer det att en färdig grundläggning inte stämmer med det som man hade tänkt? 

Varför? 

Man brukar bygga enligt det som har bestämts från början dvs. i projekteringen. Det är 

möjligt att man vill ha en billig produkt och kunden vänder sig till okunniga och oerfarna 

byggare som kan bygga fel.   

 

11 Tror du att ökad standardisering kommer att begränsa grundläggningsval i 

framtiden? Om man tänker t.ex. på färdiga väggelement eller balkar. 

Alla firmor har försökt standardisera, men man har sett att det är svårt att följa alla kundens 

önskemål då. Det blir svårt att standardisera. Tendensen kommer tillbaka till början.  

 

12 Hur mycket påverkar prefabricerade element val av grundmetod?  

Inte så mycket. 

 

13 Vilka fördelar och nackdelar finns med platta på mark ur funktionssynpunkt speciellt 

med hänsyn till fukt? 

Fördel med platta på mark är att med bättre betong och bra arbete håller den i många år, 

viktigt är att marken runt huset ska vara torr och fin. 

Nackdel: är inte en flexibel grundkonstruktion då vi inte kan justera något under plattan som 

vi har möjlighet till i krypgrund. 

 

14 Vilka fördelar och nackdelar finns för en krypgrund ur funktionssynpunkt speciellt 

med hänsyn till fukt? 

Fördelen är att man kan justera material och kan ändra vissa grejer och omplacera om något 

blir fel  
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Krypgrund är en av de svåraste grunderna, vissa kriterier styr hur stora ventilerna ska vara. 

Om den ventileras ordentligt då kan den klara ganska mycket.  

Den kan drabbas av mögelväxt och har större risk att drabbas av fuktproblem än platta på 

mark. 

Plintgrund är bra. Man måste sätta skivor runt grunden och värmeisolera den ordentligt. 

Bättre än krypgrund.  

 

15 Vilka typer av isoleringar brukar man välja för grundläggning för att få den att bli 

fuktsäkrare? Finns det något speciellt? 

Expanderad cellplast (EPS) mjukare, extruderad cellplast (XPS) mycket hårdare, tätare och 

dyrare samt bra mot fukt. Man brukar välja (EPS) på grund av priset, men man borde 

absolut använda XPS.  

 

16 Tycker du att det finns större risker idag för fuktskador i nya småhus där det används 

prefabricerade element för ytterfasader?  

Nej. Det finns inga riktiga bekymmer där.  

 

17 I vilken fas av byggprocessen tycker du att största skillnaden kan göras för att undvika 

att vissa fel uppträder? 

Vi kan påverka på olika sätt, t.ex. val av vilken betong man skall ha, vilken typ av tätning. 

Vid en totalentreprenad brukar man ha en dialog med beställare. Det kan hända att om 

handlingar från beställare inte fungerar som de ska, så kan vi föreslå olika alternativ.  

Det finns olika funktionsansvar och under utförandet skiljer det sig från den som har 

projekterat (med andra ord för vad som gäller teknik). I fall man märker vid utförande att det 

blir fel då ska man säga till. Vi följer vad som står i miljöplan och projektplan. Några 

småentreprenörer följer inte sådana regler och gör som de vill.  

 

18 Tycker du att det finns tillräcklig information och utbildning angående fuktsäkerhet 

idag för varje yrkeskategori? Tycker du att kommunikation mellan forskningsinstitut, 

Boverket och andra aktörer kan förbättras angående fuktproblem? Hur? 

Det finns en del utbildningssystem för alla företag och ofta syftar utbildningen till att 

försöka förebygga fuktskador.  
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Ramböll - Intervju med Mikael Lundberg, konstruktör - 14 maj 2012 

 

1. Vilken typ grundläggning brukar man välja idag för att bygga småhus? 

Ofta är det platta på mark man vill ha. Ibland kan det bli grundläggning med källare. Många 

säger att krypgrunden är en riskkonstruktion och man föredrar platta på mark. Man brukar 

utforma platta på mark med L-element, I-element dvs. färdiga kantelement. Sedan armerar 

man upp med nätarmering och underliggande isolering. Golvvärme tillkommer ofta. 

 

2. Hur mycket påverkar projektledare/konstruktör eller beställare vilken 

grundläggningsmetod man ska ha? 

Konstruktören är ofta den som säger vad som är bäst tillämpligt. Men först är det 

geotekniker som kan säga om man behöver påla och vilken typ av mark som finns. 

 

3. Händer det att en färdig grundläggning inte stämmer med det som beställare hade 

tänkt? Varför? 

Vi brukar upplysa om eventuella risker som kan finnas, under byggskedet kan man tala om 

ifall det finns något som är bra att ändra. Dessutom är vi ansvariga för konstruktionen och 

det är viktig att tala om möjliga risker.  

  

4. Hur mycket används prefabricerade element i grundläggning?  

Inte så mycket, bara några balkar.  

 

5. Vilka fördelar och nackdelar finns med platta på mark, varmgrund, plintgrund och 

krypgrund?  

Platta på mark slipper flera problem med fukt.  

När man bygger krypgrund måste man ta hänsyn till fuktaspekter eftersom den måste 

isoleras och luftas på ett annat sätt.  

Plintgrund används inte så mycket.  

 

6. Vilka typer av isoleringar brukar man välja för grundläggning, för att få den 

fuktsäkrare? Alltså, finns det något speciellt?  

300 mm isolering underliggande. Den kan vara extruderad eller expanderad.   

 

7. I vilken fas av byggprocessen tycker du att störst skillnad görs för att undvika att vissa 

fel uppträder?  



40 
 

Konstruktören har en ganska viktig roll i sådant. Man kan säga att man kan påverka 50%. 

 

8. Tycker du att det finns tillräcklig information och utbildning angående fuktsäkerhet 

idag för varje yrkeskategori? Tycker du att kommunikation mellan forskningsinstitut, 

Boverket och andra aktörer kan förbättras angående fuktproblem? Hur?  

Det är inte alltid som man får information om den senaste forskningen. 

Ibland kommer någon fuktsakkunnig konsult som kan titta på ritningar och föreslå några 

extra lösningar. PBL säger att byggnader måste vara fuktsäkra. Jag har hört talas om Bygga 

F, men vi själva använder det inte.  

 

9. Hur jobbar ni med fuktproblematiken?  

Vi dimensionerar inte fukt, men vi har färdiga lösningar som förebygger fukt.  

 

10. Vilken grund kan du anse som den fuktsäkraste?  

Platta på mark.  
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NCC - Intervju med Staffan Jonsson, projekteringsledare - 15 september 2012  

 

1 Hur ofta bygger ni krypgrunder? Platta på mark? Plintgrund? 

Vi bygger mest platta på mark, ca 90 % av det vi bygger. Krypgrund bygger vi sällan, mest 

för t.ex. cykelförråd eller förrådsbodar utanför de egentliga husbyggnaderna. Mest platta på 

mark och inte så ofta plintgrund. 

 

2 När brukar respektive grundtyp användas? 

Vi gör i princip bara platta på mark, bara i fall vi ska bygga källarlokaler så gör vi inte platta 

på mark, som sagt vi bygger ca 90 % platta på mark 

 

3 Varför är platta på mark vanligast att använda tror du? Vad finns det för andra 

alternativ av grundkonstruktioner som kan ersätta detta val och ändå vara lika bra 

fuktmässigt? 

Förr var det väldigt vanligt att använda krypgrund, men för att de har fuktproblematik och 

för att minimera problem så har vi valt att köra med platta på mark. Platta på mark är den 

mest fuktsäkra grundmetoden, den minimerar fuktproblem i jämförelse med varmgrund och 

krypgrund  

 

4 Markens bärighet bestämmer oftast vilken grundmetod som används, i vilken grad 

stämmer det enligt din erfarenhet? 

Det stämmer helt! Grundförutsättningarna är helt avgörande för vilken grundmetod man kan 

använda, även om vi vill gjuta en platta på mark så kan det vara så att grundförhållandena 

inte klarar av att en platta gjuts och då måste vi påla eller grundförstärka. Ifall vi hamnar i 

dålig mark är det mest pålning som gäller. 

 

5 Brukar ni få några fuktbekymmer med denna metod? 

Vi har inte fått stora fuktproblem med platta på mark 

 

6 Vad ligger bakom aktörernas val av typ av grundkonstruktion? 

Pengarna styr mycket valet då alla är ute efter låga kostnader 

 

7 Vilka problem upplever aktörerna vid valet av grundkonstruktion? 

Fuktproblematiken är ju nummer ett vid valet. Den är en viktig faktor när de väljer grund  
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8 Vilka kontroller utför ni för byggkonstruktionens fuktrelaterade problem? 

Kontrollerna är att hålla koll när man gjuter men också på kvaliteten på betongen. Vi väljer 

lite högre betongkvalitet för att få bättre uttorkning av plattan 

1. Under produktionstiden, då kan vi ha koll när vi gjuter och hur det är med väder, 

täckningar och rätt fuktförhållande 

2. Fuktkontroller måste göras innan vi applicerar tätskikt 

 

9 Har ni använt några speciella tekniker för att förebygga fuktproblem och som är 

unika för ert företag? Vilka? 

Jag kan inte säga att vi har en unik teknik, de flesta använder sig av samma metoder, och 

själva uttorkningsprocessen är lika för alla 

 

10 Vilken typ av grundläggning brukar beställare välja idag för småhus? 

De väljer oftast platta på mark 

 

11 Hur mycket påverkar projektledare/konstruktör eller beställare valet av vilken 

grundläggningsmetod man ska ha? 

Konstruktören diskuterar med beställaren grundförhållanden och om det behövs pålning, de 

kommer fram till det bästa alternativet för grunden. 

 

12 Händer det att en färdig grundläggning inte stämmer med det som man hade tänkt? 

Varför? 

Inte när det gäller nybyggda hus då de är byggda med mycket säkerhet och bra tekniker för 

att undvika framtida problem  

 

13 Tror du att ökad standardisering kommer att begränsa grundläggningsval i 

framtiden? Om man tänker t.ex. på färdiga väggelement eller balkar. 

I dagens läge finns inga direkta prefabricerade och färdiga plattor, inte vad vi jobbar med i 

alla fall, och jag tror inte prefabricering av andra byggdelar kommer att begränsas i 

framtiden eftersom det är mest det traditionella sättet som dominerar marknaden   

 

14 Hur mycket påverkar prefabricerade element val av grundmetod? 

De påverkar inte mycket, då vi väljer det traditionella sättet att bygga hus med 
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15 Vilka fördelar och nackdelar finns med platta på mark ur funktionssynpunkt speciellt 

med hänsyn till fukt? 

Om man har gjort platta på mark efter alla regler då har man i princip eliminerat 

fuktproblematiken.  

Fördel: det är en stabil grundläggning, kan stå i många år utan att några problem dyker upp. 

Golvvärme är det mest idealiska när vi vill ha varmt golv  

Nackdel: om vi missar saker när gjutningen utförs kan vi få mögelproblem, och det är en 

stor kostnad om man ska åtgärda den sen. Medan i krypgrund kan det vara mycket lättare att 

komma ner till kryprummet och åtgärda felen 

 

16 Vilka fördelar och nackdelar finns för en krypgrund ur funktionssynpunkt speciellt 

med hänsyn till fukt? 

Fördel är att det är ett kostnadsekonomiskt bra alternativ om man vill uppnå varmgrund, det 

är också det vanligaste där man tar överskottsvärme av frånluft och för ned i grunden. Detta 

ses som en relativt fuktsäker metod, dock måste man försäkra sig om att 

frånluftsventilationen i grunden fungerar, oftast via någon typ av larm som indikerar om 

ventilationen har stannat eller fuktvarnare. Blir det något fel i kryprummet då kan vi åtgärda 

det genom att komma ner. Nackdelar: inte en helt fuktsäker konstruktion. 

 

17 Vilka typer av isoleringar brukar man välja för grundläggning för att få den att bli 

fuktsäkrare? Finns det något speciellt? 

Vid vanlig platta på mark används XPS-cellplast. Vid isolering av varmgrund kan vanlig 

markisolering, stenull användas eller alternativt cellplast 

 

18 I vilken fas av byggprocessen tycker du att störst skillnad kan göras för att undvika att 

vissa fel uppträder? 

Största skillnaden i att undvika fel i kombination med minsta tid man behöver lägga ned för 

att lösa problemet görs redan i projekteringen. Noggrannare projektering leder till mer 

riktighet i handlingar och minimerar felaktigheter ute i produktionen som oftast annars är 

både kostnadskrävande och tidskrävande när man ska lösa problemen 

 

19 Tycker du att det finns tillräcklig information och utbildning angående fuktsäkerhet 

idag för varje yrkeskategori? Tycker du att kommunikation mellan forskningsinstitut, 

Boverket och andra aktörer kan förbättras angående fuktproblem? Hur? 
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Det finns mycket kunskap om fuktrelaterade problem idag. Dock kan det variera mellan 

olika bolag och yrkeskategorier. Vi byggare är nog bäst på att hantera fukt om man jämför 

med tex. el, vent, rör etc. Dom stora aktörerna som oss själva och våra konkurrenter är 

certifierade enligt ISO. Vi har program för hur vi hanterar fukt samt har fortlöpande 

utbildningar inom företaget. I större projekt brukar man även anlita certifierade fukt-

sakkunniga för att ta kontroll över fuktproblematiken. 
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HEBAB - Intervju med Mats Eriksson, VD - 20 september 2012 

 

1. Hur ofta bygger ni krypgrunder? Platta på mark? Plintgrund? 

Oftast bygger vi platta på mark, vi bygger också krypgrund men mest platta på mark och 

inte så ofta plintgrund.  

 

2. När brukar respektive grundtyp användas? 

Antingen väljs den som vi har använt förut eller det som kunden tycker är bäst 

 

3. Varför är platta på mark vanligast att använda tror du? Vad finns det för andra 

alternativ av grundkonstruktioner som kan ersätta detta val och ändå vara lika bra 

fuktmässigt? 

Det vanligaste vi använder är platta på mark, det är den säkraste grunden. Gör man rätt i 

början blir det en bra konstruktion. Med passivhus sparas värmen i huset och jag kan tänka 

mig att ett sådant hus kan vara ett bra alternativ  

 

4. Markens bärighet bestämmer oftast vilken grundmetod som används, i vilken grad 

stämmer det enligt din erfarenhet? 

Hänsyn måste tas till markens bärighet. Vid stora projekt måste det ske en geoteknisk 

undersökning men vid små projekt som småhus behöver vi inte göra en geoteknisk 

undersökning. Däremot kan vi utföra en schaktbottenbesiktning innan vi går vidare, och det 

är jätteviktigt att göra det rätt för att skippa att vattengropar bildas senare.  

 

5. Brukar ni få några fuktbekymmer med denna metod? 

Vi har inte fått några problem med fukt eftersom vi är jättenoga när vi utför våra jobb 

 

6. Vad ligger bakom aktörernas val av typ av grundkonstruktion? 

Det kan vara i stort sett priset, då det spelar en stor roll när de skall välja 

grundkonstruktionsmetod 

 

7. Vilka problem upplever aktörerna vid valet av grundkonstruktion? 

Priset och marken, om det är en dålig mark så måste man fundera på vad man ska göra.     

 

8. Vilka kontroller utför ni för byggkonstruktionens fuktrelaterade problem? 

Vi kollar alltid fukten i gjutningen av betongen innan vi går vidare 
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9. Har ni använt några speciella tekniker för att förebygga fuktproblem och som är 

unika för ert företag? Vilka? 

Inget särskilt unikt för vårt företag, men det vi gör är att vi är väldigt noga med alla steg. 

 

10. Vilken typ av grundläggning brukar beställare välja idag för att bygga småhus med? 

De väljer inte, det är vi som föreslår vilken grundläggning som ska användas. 

 

11. Hur mycket påverkar projektledare/konstruktör eller beställare valet av vilken 

grundläggningsmetod man ska ha? 

Är det en stor anbudsfråga så kan vi inte påverka mycket, men om vi projekterar själva så 

väljer vi själva och då kan vi påverka valet 

 

12. Händer det att en färdig grundläggning inte stämmer med det som man hade tänkt? 

Varför? 

Jag har inte varit med om det, anledningen är att vi har en nära kontakt med kunden och 

diskuterar allt i förväg innan vi börjar arbetet. 

 

13. Tror du att ökad standardisering kommer att begränsa grundläggningsval i 

framtiden? Om man tänker t.ex. på färdiga väggelement eller balkar. 

De finns och används i nuläget, men att de kommer att begränsa grundläggningsvalet, det 

tror jag inte de kommer att göra. De har också fuktproblem, så de är inte helt problemfria. 

 

14. Hur mycket påverkar prefabricerade element val av grundmetod? 

De påverkar ganska mycket, då väljer vi efter behov av dem! Men hos oss är de inte det 

mest använda. 

 

15. Vilka fördelar och nackdelar finns med platta på mark ur funktionssynpunkt speciellt 

med hänsyn till fukt? 

Som fördel gör platta på mark mindre skador på marken och gör man rätt från början blir det 

en bra konstruktion.  

 Det är inte plattan som har problem, det är marken under som får plattan att drabbas av 

problem (underarbetet). Marken under plattan ska schaktas rätt och dräneras rätt. Nackdelen 

är att gjutningen av plattan beror mycket på vädret, då när plattan gjuts måste det vara ett bra 

väder. Längre produktionstid är också en viktig nackdel. 
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16. Vilka fördelar och nackdelar finns för en krypgrund ur funktionssynpunkt speciellt 

med hänsyn till fukt? 

Jag har aldrig gjort en sådan.  

 

17. Vilka typer av isoleringar brukar man välja för grundläggning för att få den att bli 

fuktsäkrare? Finns det något speciellt? 

Extruderad och expanderad cellplast. 

 

18. I vilken fas av byggprocessen tycker du att det kan göras störst skillnad för att 

undvika att vissa fel uppträder? 

Det finns många processer under byggfasen, som är lika viktiga att ta hänsyn till när vi 

planerar för att förebygga fel. 

 

19. Tycker du att det finns tillräcklig information och utbildning angående fuktsäkerhet 

idag för varje yrkeskategori? Tycker du att kommunikation mellan forskningsinstitut, 

Boverket och andra aktörer kan förbättras angående fuktproblem? Hur? 

Det finns ju bygginfo som kommer och informerar oss om byggbranschens uppdateringar. 
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Skanska - Intervju med Lars Salo, projektledare- 25 september 2012 

 

1 Hur ofta bygger ni krypgrunder? Platta på mark? Plintgrund? 

Eftersom det är småhus som gäller så bygger vi mest platta på mark. Plintgrund byggs mer i 

berg, då vi inte kan ha platta på mark. Krypgrund är ett billigt val, men vi får problem med 

det, så vi undviker att bygga krypgrund. 

 

2 När brukar respektive grundtyp användas? 

Platta på mark för småhus, krypgrund för hus också och plintgrund mest där det är berg och 

om vi inte vill spränga någonting, då får vi sätta plintar. 

 

3 Varför är platta på mark vanligast att använda tror du? Vad finns det för andra 

alternativ av grundkonstruktioner som kan ersätta detta val och ändå vara lika bra 

fuktmässigt? 

Platta på mark är snabbt, relativt billigt, lätt och bygga och stabilt (bra och stå på). Den är 

stum och låter inte som om man går på ett trägolv av krypgrund.  

 

4 Brukar ni få några fuktbekymmer med denna metod? 

Vi har inte fått stora fuktproblem med platta på mark. 

 

5 Vad ligger bakom aktörernas val av typ av grundkonstruktion? 

Pengarna styr mycket valet då alla är ute efter låga kostnader. 

 

6 Vilka kontoroller utför ni för byggkonstruktionens fuktrelaterade problem? 

Kontrollerna är ju att hålla koll dels när man gjuter och på kvaliteten på betongen också, då 

väljer vi lite högre betongkvalitet för att få bättre uttorkning av plattan 

1. Under produktionstiden, då kan vi ha koll när vi gjuter, hur det är med väder, täckningar 

och rätt fuktförhållande. 

2. Fuktkontroller måste göras innan vi applicerar tätskikt 

 

7 Har ni använt några speciella tekniker för att förebygga fuktproblem som är unika för 

ert företag? Vilka? 

Kan inte säga att vi har en unik teknik, de flesta använder sig av samma metoder, och själva 

uttorkningsprocessen är lika för alla. 
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8 Vilka typer av grundläggning brukar en beställare välja idag för småhus? 

De väljer oftast platta på mark 

 

9 Hur mycket påverkar projektledare/konstruktör eller beställare vilken 

grundläggningsmetod man ska ha? 

Konstruktören diskuterar grundförhållanden med beställaren och om det behövs pålning. De 

kommer fram till det bästa alternativet för grunden. 

 

10 Händer det att en färdig grundläggning inte stämmer med det som man hade tänkt? 

Varför? 

Inte när det gäller nybyggda hus, då de är byggda med mycket säkerhet och bra tekniker för 

att undvika framtida problem. 

 

11 Tror du att ökad standardisering kommer att begränsa grundläggningsval i 

framtiden? Om man tänker t.ex. på färdiga väggelement eller balkar. 

I dagens läge finns inga direkta prefabricerade och färdiga plattor, inte vad vi jobbar med i 

alla fall, och jag tror inte prefabricering av andra byggdelar kommer att leda till någon 

begränsning i framtiden eftersom det är mest det traditionella sättet som dominerar 

marknaden. 

 

12 Hur mycket påverkar prefabricerade element val av grundmetod? 

Det påverkar inte mycket, då väljer vi det traditionella sättet att bygga hus med. 

 

13 Vilka fördelar och nackdelar finns med platta på mark ur funktionssynpunkt speciellt 

med hänsyn till fukt? 

Platta på mark passar överallt utom på berg, tar relativt stora laster, behövs inte mycket 

åtgärder efter att vi gjutit klart den och om den är gjuten med bra betong då är den helt okej 

fuktmässigt och funkar bra i längden, lätt och bygga och stabilt.  

Platta på mark är ett billigt val jämfört med andra grundkonstruktioner. (Utförs den rätt då 

fås inga problem i framtiden). 

Nackdel: vi kan inte bygga platta på mark under alla årstider. Betongen måste ha tillräckligt 

bra uttorkningstid för att kunna torka ut ordenligt. Är det fukt i betong och vi lägger en 

plastmatta på då får vi problem. 
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14 Vilka fördelar och nackdelar finns för en krypgrund ur funktionssynpunkt speciellt 

med hänsyn till fukt? 

Krypgrund passar mest för prefabricerade små hus (lätt att prefabricera). Den har varit en 

billig grund, då är det massproducerade balkar, massproducerade plintar och mer delar och 

det får den att komma ner i priset, den är ett kostnadseffektivt val.  

En nackdel med krypgrunden är fukten. Förutom att pga. att grunden blir så pass hög från 

marken, måste man tänka på handikapp frågor, ramper måste byggas då. Man får mögel 

vissa årstider t ex under sommar. 

 

15 Vilka typer av isoleringar brukar man välja för grundläggning, för att få den att bli 

fuktsäkrare? Finns det något speciellt? 

Vid vanlig platta på mark används XPS-cellplast. Vid isolering av varmgrund kan vanlig 

markisolering, stenull användas eller alternativt cellplast. 

 

16 I vilken fas av byggprocessen tycker du att arbete kan göra största skillnaden för att 

undvika att vissa fel uppträder? 

Största skillnaden att undvika fel i kombination med minsta tid man behöver lägga ned för 

att lösa problemet görs redan i projekteringen. Noggrannare projektering leder till mer 

riktighet i handlingar och minimerar felaktigheter ute i produktionen som oftast annars är 

både kostnadskrävande och tidskrävande när man ska lösa problemen. 

 

17 Tycker du att det finns tillräcklig information och utbildning angående fuktsäkerhet 

idag för varje yrkeskategori? Tycker du att kommunikation mellan forskningsinstitut, 

Boverket och andra aktörer kan förbättras angående fuktproblem? Hur? 

Det finns mycket kunskap om fuktrelaterade problem idag. Dock kan det variera mellan 

olika bolag och yrkeskategorier. Vi byggare är nog bäst på att hantera fukt om man jämför 

med tex. el, vent, rör etc..Dom stora aktörerna som oss själva och våra konkurrenter är 

certifierade enligt ISO. Vi har program för hur vi hanterar fukt samt har fortlöpande 

utbildningar inom företaget. I större projekt brukar man även anlita certifierade fukt-

sakkunniga för att ta kontroll över fuktproblematiken. 

 

 

 


