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Förord 

Detta examensarbete är skrivet under läsperiod 4 våren 2022 och utgör min sista kurs i 

programmet Samhällsbyggnad 120hp på Luleå tekniska universitet. Kursen som benämns 

Y0009B, är på 7,5hp med takt 50 procent, vilket motsvarar 10 veckor halvtid eller 5 veckor 

heltid och arbetet är därför en enklare rapport. 

Eftersom jag inte fått skriva mitt arbete via de arbetsplatser jag var intresserad av, beslutade 

jag mig att på egen hand, skriva om något som jag tyckte var intressant och något som faktiskt 

kunde sluta i en fullständig rapport. Efter många idéer kom jag slutligen fram till att skriva om 

olika husgrunder med beaktning på fuktskador. Idén uppkom av vetskapen som jag erhållit 

från besiktningsprotokoll från tidigare radhusvisningar. Med anledning av detta ville jag lära 

mig mer om risker med fuktskador förknippat med grundkonstruktioner, vilket jag också 

anser kunna ha nytta av vid ett eventuellt husköp.  

Jag vill tacka en sakkunnig person som med sin kunskap svarat på mina intervjufrågor, vilket 

gett mig möjligheten att skriva examensarbetet enligt min valda metod, denne har jag valt att 

hålla anonym. Jag vill även tacka min sambo som stöttat mig när det varit tungt under min 

studietid. 

Slutligen vill jag tacka min handledare för kursen, Camilla Lindmark som godkände min idé 

och därför gjorde det möjligt för mig att skriva detta arbete. 

Luleå, juni 2022 

Sebastian Oskarsson 

  



Sammanfattning 

Vissa hus är byggda som så kallade riskkonstruktioner, det vill säga att man byggt på ett sätt 

ovetandes om de konsekvenser detta kan medföra. Eftersom vissa äldre hus drabbats av 

fuktskador på grund av deras konstruktion, hur säker kan man då vara på att nyare/moderna 

hus inte ska drabbas av detta? Av denna anledning riktar sig detta examensarbete in sig på 

olika husgrunder, mer specifikt platta på mark och krypgrund och deras 

konstruktionsutveckling genom tiden med beaktning på fuktskador.  

Gällande krypgrunder ligger det mesta fokuset på den utomhusventilerade krypgrunden och 

dess utveckling samt de fuktskador och de fuktskaderisker som förknippas med utvecklingen. 

Gällande platta på mark fokuserar arbetet mest på de risker och problem med organiskt 

material som ansluter direkt mot betong som är ett sugande material. 

Den slutsats som detta arbete kommit fram till baseras på den frågeställning som upprättades 

för att besvara syftet, tillvägagångssättet för att uppnå slutsatsen är dels användandet av 

faktabaserade källor från internet, dels genom intervju av sakkunnig person. 
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Inledning 
Bakgrund 

Hus som byggts mellan åren 1960 och 1980 med konstruktionen platta på mark som är en 

grundläggning bestående av en betongkonstruktion på mark utan något utrymme under 

plattan, har ofta uppvisat problem i form av fukt (Anticimex, 2022). För dessa hus löper 

ovanliggande golv risken att drabbas av mikrobiell skada genom att markfukten tränger 

igenom plattan och letar sig in i golvet. 

Dessa hus klassas som riskkonstruktioner eftersom benämningen avser konstruktioner där det 

ofta förekommer mer fel sett till andra konstruktioner eller på grund av otillräcklig kunskap 

om konstruktioner som inte beprövats i så stor grad (Byggahus, 2021). Dessa konstruktioner 

är ofta förknippade med problem såsom fukt och mögel och enligt Ljungby Fuktkontroll & 

Sanering AB (2020a) är de problem som hör samman med benämningen kopplat till vissa 

byggnadstekniker. 

 

Syfte 

Syftet med detta arbete är att förklara olika husgrunder och jämföra äldre husgrunder mot 

nyare med risken för fuktskador i beaktning. Syftet är även att försöka svara på om dagens 

metoder vid uppförandet av olika husgrunder är helt riskfria mot fuktskador som beror på 

konstruktionen av grunden.  

 

Problemformulering 

Eftersom äldre hus kan ha fuktskador på grund av grundkonstruktionen, kan man idag känna 

sig trygg med moderna husgrunder när det gäller risken för fuktskador? 

 

Frågeställning 

• Vad är fördelen respektive nackdelen med dessa husgrunder? 

• De husgrunder som idag klassas som riskkonstruktioner, hur har dessa konstruerats 

när det gäller risken för fuktskador?  

• Hur konstrueras husgrunderna idag i jämförelse med äldre, vad är skillnaden? 

• Hur säkra är de moderna husgrunderna idag mot risk för fuktskador? 

 

Avgränsning 

Arbetet avgränsas mot platta på mark och krypgrunder i Sverige, gällande risken för 

eventuella skador för dessa husgrunder, beaktas endast fuktskador.   

 

Material och metoder 

Denna rapport tillämpar en metod som bygger på relevant fakta från olika källor, exempelvis 

hemsidor, som jag bedömt vara tillförlitliga. Vidare består vald metod av intervjufrågor som 
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besvarats av sakkunniga. Denna kombination besvarar mitt syfte med examensarbetet genom 

att jag jämfört fakta mot svaren jag erhållit från intervjufrågorna. Vidare utgjorde denna 

kombination möjligheten till en slutsats för det valda området. 

Intervjufrågorna togs fram efter att projektplanen för detta arbete blev godkänt och därefter 

skickade jag frågorna med mejl till företag/personer som är kunniga på området för att erhålla 

eventuella svar i god tid. Frågorna utformade jag för att kunna besvara min frågeställning och 

syftet med examensarbetet och kan läsas under Bilagor i detta arbete, liksom de svar jag 

erhållit. 

Disposition 

Arbetet inleder med Teori, där följande underrubriker handlar om bland annat krypgrundens 

bakgrund samt beskrivning av olika typer av krypgrunder och deras konstruktions utveckling 

genom tiden och de fuktskaderisker/problem detta medfört eller kan medföra. Vidare beskrivs 

hur platta på mark idag konstrueras för att sedan beskriva de äldre plattorna och deras 

konstruktioner, även här beaktas fuktskaderisker/problem som konstruktionerna medfört eller 

kan medföra. Avslutningsvis redovisas några för- och nackdelar med respektive husgrund. 

Under Resultat, har de svar jag erhållit från mina intervjufrågor sammanfattats i en text. 

Under Diskussion/slutsats redovisas om mitt syfte och min frågeställning besvarats genom 

min valda metod samt övriga tankar om ämnet och även förslag på vidareutveckling.   
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Teori    
Krypgrundens bakgrund 

Krypgrundens uppkomst baseras på torpargrunden och principen är generellt den samma 

(LANDSBYGDSDRÖM, 2021). Torpargrund som grundläggningsmetod har varit vanligt för 

småhus i Sverige och med denna metod skapades ett luftat utrymme mellan husets 

golvbjälklag och marken (Elmroth et al., 2002). För att skapa detta utrymme vilar huset på 

stenar som ligger under husets knutar, mellan de bärande knutstenarna agerade övriga stenar 

endast utfyllnad utan bärande funktion (Landsbygdsdröm, 2022). Enligt Elmroth et al. (2002) 

kunde torpargrunden ibland stå på plintar och utan någon form av mellanfyllning mellan 

plintarna, dvs. grunden var helt öppen och därmed välventilerad. Vidare kunde grunden vara 

försedd med så kallade kattgluggar om grunden var sluten, detta för att skapa ventilation. 

Luften ska kunna cirkulera i grunden, vilket är tanken med konstruktionen, den ska alltså inte 

vara lufttät (LANDSBYGDSDRÖM, 2021).  

Under vintertid såg man till att isolera grunden från den kalla luften för att förbättra miljön 

både inne i huset och i själva grunden, man ville minimera nedkylningen av grunden (Elmroth 

et al., 2002). Detta uppnåddes genom att skotta snö mot grundmurarna vilket medförde en 

värmeisolering av grunden och en minskad tillförsel av kalluft utifrån. Grundmurens insida 

var ofta värmeisolerad med mull och kattgluggarna som annars var öppna under sommaren 

täckte man igen under vintern med exempelvis snö eller granris.  

I hus byggda på torpargrund var golvdrag vanligt förekommande och anledningen var att 

bjälklaget hade en låg lufttäthet (Elmroth et al., 2002). Bjälklaget var till största del oisolerat 

och bestod ofta av kärnvirke av trä som bedömdes ha en god förmåga att motstå rötangrepp, 

om det var isolerat bestod isoleringen av sågspån eller koksaska men denna var ganska tunn. 

Med anledning av den låga tätheten av luft i bjälklaget spilldes värme inifrån huset ned i 

grunden. 

Förutsättningarna för naturlig ventilation var god i och med att hus med torpargrund ofta 

placerades på torr högbelägen mark (Elmroth et al., 2002). Själva grunden värmdes under hela 

året genom att man eldade dagligen eftersom fundamentet eller fundamenten i grunden, om 

man hade flera eldstäder, blev varma och på så sätt värmde grunden. Generellt fungerade 

torpargrunden bra och var rätt så varm och torr under alla årstider med dessa förutsättningar. 
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Uteluftsventilerade krypgrunder 
Uteluftventilerade krypgrunder med inspiration från USA såg dagsljuset under 1950-talet då 

småhus började byggas i högre grad (Elmroth et al., 2002). Dessa grunder hade liknelsen av 

den traditionella torpargrunden till skillnad mot att metoderna och materialet var modernare, 

exempelvis användes nya material i form av skivor och värmeisolering. Bortsett från parkett, 

användes även linoleum- eller plastmattor som golvmaterial.  

Fuktskadeproblematiken och försök till lösningar 

Man upptäckte dock flertalet fuktskador i de uteluftsventilerade krypgrunderna under 1960-

talet, skador i form av röta i träbjälklag, men även korrosionsskador på armeringen för de 

bjälklag som var gjorda av lättbetong (Elmroth et al., 2002). Dessa konstruktioner utsattes 

också för mögelpåväxt, vilket resulterade i problemet med elak lukt som var vanligen. För att 

lösa de fuktrelaterade problemen utfördes både forskningsarbete och utvecklingsarbete på 

området. Forskningen fokuserade arbetet mot de skaderisker som kunde relatera till fukt- och 

temperaturförhållandena i krypgrunder och det visade sig att fuktförhållandena var 

gynnsamma för mögel under sommartid. Med denna vetskap kom därefter krav på dränering, 

plastfolie på marken och minsta ventilareor. För att lösa rötskadorna i träbjälklaget använde 

man tryckimpregnerat virke och för blindbotten asfaltimpregnerad porös träfiberskiva eller 

asbestcementskivor, men dock löste inte detta lukt och mögel problemen.  

Fortsatt byggande, trots kända fuktproblem 

Fast man var rätt så medveten om att den uteluftsventilerade krypgrunden var känslig för 

mögelangrepp var detta inget som hindrade byggandet av småhus med denna konstruktion, 

byggandet tog fart igen under 1980-talet (Elmroth et al., 2002). Ungefär 25 procent av de 

cirka 210 000 småhus som byggdes mellan åren -82 och -91 byggdes på uteluftsventilerad 

krypgrund. Vidare användes denna konstruktion för småhus i mycket stor omfattning också 

under 1990-talet och framöver, främst den med träbjälklag. 
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Bristande ventilation en orsak 

De fuktproblem som uppkom i äldre uteluftsventilerade krypgrunder ansågs vara bristande 

ventilation i kombination med avdunstningen av markfukt (Elmroth et al., 2002). Grunderna 

som var byggda under 1950- och 1960-talen hade också en lägre kryphöjd och den bristande 

ventilationen berodde bland annat på för små ventiler samt exempelvis andra byggnader som 

hindrade luftflödet. Om man jämför med dagens villaområden och med hus med torpargrund, 

var ofta torpargrunden förr glest belägna med en väl utvald plats, exempelvis på en höjd och 

där marken är torr. 

Sockelhöjden har också i många fall gjorts väldigt låg i hus med uteluftsventilerad krypgrund, 

följden av detta innebar ibland att man fick installera vertikala schakt för ventilerna om de 

hamnade under marknivån. Denna installation minskade grundens ventilation och schakten 

riskerar att fyllas med skräp. Anledningen till den låga höjden var bland annat att 

handikappade lättare skulle få tillgång till husen. 

God ventilation begränsar risken, men inte helt 

Vidare menar Elmroth et al. (2002) att en bra ventilation i grunden inte helt utesluter risken 

för mögel, däremot kan bra ventilation till en begränsad nivå minska risken för att mögel 

bildas under sommaren. Men om ventilationsflödet är högt under hela året kan det innebära en 

ökad risk för mögel under vintern, men med lägre risk under sommaren. 
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Skillnader mellan äldre & modernare uteluftsventilerade 

krypgrunder 
En betydande skillnad mellan äldre och modernare hus med uteluftsventilerad krypgrund är 

att bjälklaget i modernare hus har en tjockare isolering vanligt bestående av mineralull 

(Elmroth et al., 2002). Marken i grunden täcks också oftast med hjälp av en plastfolie för att 

förhindra fuktavdunstning. Vatten från taken leds bort med hjälp av stuprör och grunden är 

ordentligt dränerad. En bra utförd dränering är viktig för en fungerande krypgrund ur 

fuktsynpunkt. Dräneringen hindrar att vatten tränger in i kryprummet, men denna hindrar inte 

markens fuktavdunstning. Ofta saknas det dräneringsåtgärder i äldre krypgrunder eller så är 

de bristfälliga. Risken är då att vatten kan samlas inne i grunden och därmed öka fuktigheten. 

Vidare består vissa blindbottnar och syllar av material som står i mot fukt bättre och 

vanligtvis värmeisoleras grundmurarna eller grundbalkarna med exempelvis cellplastskivor 

(Elmroth et al., 2002). Men trots dessa åtgärder är risken för mögelskador i nyare 

konstruktioner inte helt eliminerad.  

Enligt Tjälldén (2022a) innebär deras isolering av grundbalkarna att kryputrymmet får en 

högre temperatur samt att man även kan kombinera genom att isolera marken med cellplast 

för att höja temperaturen ännu mer. Den högre temperaturen minskar därmed risken för 

kondens i kryputrymmet vilket Tjälldén (2022a) menar blir en fuktsäker uteluftsventilerad 

krypgrund, som även beskriver vikten av en plastfolie på marken.     

Enligt Elmroth et al. (2002) är säkerhetsmarginalen liten för nyare uteluftsventilerade 

krypgrunder med träbjälklag ur fuktsynpunkt (Elmroth et al., 2002). Exempelvis kan ett 

ovanligt klimat inomhus eller utomhus vara en orsak till att mögel ändå uppstår i grunden, 

eller på grund av brister i material etc. Det är inte säkert att lukt kommer uppstå i bostaden, 

men har man ett tätt bjälklag så minskar risken för att inomhusmiljön ska påverkas. En 

värmeisolering som står emot fukt och mögel bör också alltid monteras under träbjälklaget för 

att skydda träet mot det klimat som råder i kryprummet.  

Optihus AB (2022a) menar att avfuktare är vanligt förekommande i de hus som byggs idag av 

de hustillverkare som tillämpar krypgrund, detta för att förhindra fuktskador.  

Problematiken med tjockare isolering  

De modernare konstruktionslösningarna medför konsekvenser, gällande bjälklagets tjockare 

isolering innebär detta ett skydd mot golvdrag samt att värmen från bostaden hålls inne, vilket 

energimässigt är positivt, men är sämre för själva kryprummet som blir kallare (Elmroth et al., 

2002). Detta innebär speciellt under sommartid, att den relativa fuktigheten blir mycket hög 

eftersom kryprummet erhåller ett mindre värmeflöde från bostaden på grund av den tjockare 

isoleringen i bjälklaget.  

Väderomslag är den största risken för en hög relativ fuktighet (Elmroth et al., 2002).  En lång 

kall vår som går över till en sommar med fukt och värme innebär att den varma luften som 

kommer in i grunden kyls av eftersom marken fortfarande är kall, vilket innebär att också 

grunden är kall.  
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Energikrisen anledningen till tätare bjälklag 

Elmroth et al. (2002) menar att de senaste decennierna medfört ett varmare inomhusklimat för 

bostäder. Gällande äldre uteluftsventilerade krypgrunder kan de bli varmare och erhålla en 

torrare luft om man låter bli att tilläggsisolera och lufttäta bjälklaget, vilket leder till reducerad 

risk för mögel.  

Anledningen till att bjälklagen sedan blev mer isolerade och täta var på grund av de krav som 

kom efter energikrisen mellan 1973 och 1975 med syftet att spara energi (Elmroth et al., 

2002). Problemet med detta krav är att grunden får ett reducerat luftflöde från bostaden, alltså 

en sämre ventilation. Enligt Elmroth et al. (2002) har det visat sig att hus med krypgrund som 

varit problemfria ur fuktsynpunkt sedan fått problem med fukt efter att man tätat bjälklaget 

mot luft med exempelvis en linoleummatta. De fördelar man får genom att täta bjälklaget är 

exempelvis mindre golvdrag samt att mögelsporer får svårare att leta sig upp i bostaden. 

Hindra markens avdunstning 

Markens fuktavdunstning i kryputrymmet kan i stort sett helt undvikas med en plastfolie 

genom att täcka hela marken och med ordentliga överlapp i skarvarna (Elmroth et al., 2002). 

En tidigare rekommendation med plastfolie var att lämna marken otäckt en bit från 

grundbalkarna. Man ville undvika att eventuellt kondensvatten från kantbalkarnas insida 

skulle samlas på plastfolien och därmed öka den relativa fuktigheten i kryputrymmet. I stället 

skulle det eventuella kondensvattnet där rinna ner i marken. Men denna rekommendation kan 

också medföra att marken tillför fukt i kryputrymmet. 

Vid utläggning av plastfolie är det viktigt att marken är rengjord från organiskt material som 

till exempel humusämnen eller sågspån, de kan nämligen utgöra grogrund för 

mikrobielltillväxt (Elmroth et al., 2002). Eftersom det blir väldigt fuktigt under plastfolien är 

risken stor att elak lukt uppstår om det finns organiskt material, för denna lukt kan nämligen 

leta sig igenom plastfolien och vidare in i kryprummet och därefter in i bostaden.  

Vid snabba väderomslag under sommartid finns risken att plastfolien i uteluftsventilerade 

krypgrunder drabbas av kondens på ovansidan på grund av att luftens vattenånga kondenserar 

(Elmroth et al., 2002). Detta kan i sin tur innebära ett högt tillskott av fukt i krypgrunden och 

att kondens inte enbart sker på själva plastfolien. Risken för mögel ökar om den relativa 

fuktigheten i grunden är hög en längre tid, varför det är viktigt att kondensvattnet på 

plastfolien rinner bort.  
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Minskad kondens med markisolering 

Genom att lägga värmeisolering på marken i uteluftsventilerade krypgrunder kan risken för att 

kondens uppstår minska (Elmroth et al., 2002). Genom att isoleringen minskar markens 

förmåga att avge värme till krypgrunden under vintern, bidrar isoleringen till en varmare 

grund under sommaren samt att markfukten också minskar. Resultatet blir att den relativa 

fuktigheten i grunden blir lägre under sommaren och risken för att kondens uppstår blir lägre. 

Detta innebär också att eventuellt mögel i grunden får svårare att överleva samt att risken för 

ny mögelpåväxt minskar betydligt.  

Exempel på värmeisolering är som tidigare nämnt, skivor i form av cellplast och dessa kan då 

också kombineras med plastfolie (Elmroth et al., 2002). Plastfolien läggs då ofta mellan eller 

under två lager av isolering, dock kan kondens uppstå ovanpå plastfolien, vilket är något man 

måste ha i åtanke. Cellplast kan också användas för att isolera insidan av exempelvis 

grundmurarna vilket medför en höjning av krypgrundens temperatur vilket beskrivits tidigare. 

Hindra den kapillära stighöjden 

Förutom att lägga exempelvis plastfolie eller cellplast på marken i krypgrunden för att 

minimera markavdunstningen, fungerar dessa material även som ett kapillärbrytandeskikt, 

dvs. de hindrar vatten att stiga upp i krypgrunden (Elmroth et al., 2002). Förutom 

ovannämnda material, används ibland singel eller makadam som kapillärbrytandeskikt, dock 

kan den relativa fuktigheten i grunden öka i och med att avdunstningen vid markytan ändå 

kan bli hög om enbart singel eller makadam används. Därför måste man då kombinera singel 

och makadam med ett avdunstningsskydd. 

  



13 

 

Övriga krypgrunder 

Grunder som är oventilerade 

Förutom uteluftsventilerade krypgrunder finns det oventilerade, skillnaden är att dessa 

grunder är slutna genom att de inte tillförs någon ventilation. Grunden består av väl isolerad 

mark och isolerade balkar eller grundmurar som huset ställs på (Elmroth et al., 2002). 

Bjälklaget är antigen helt oisolerat eller tunt isolerat, detta medför en aningen lägre 

temperatur i kryprummet jämfört med inomhus. Men denna konstruktion innebär en risk för 

mögel eftersom den relativa fuktigheten kan bli väldigt hög under perioder.  

Konstruktionen förekommer trots att den är ovanlig, positiva erfarenheter har uppnåtts med 

bjälklag av exempelvis betong, dock ska inte organiskt material finnas i grunden (CAC 

Sweden AB, 2020). 

 

Varmgrunder/ inneluftsventilerad 

Elmroth et al. (2002) menar att nyproducerade så kallade varmgrunder, som också är av typen 

inneluftsventilerad, fungerar mycket bra utifrån fuktsynpunkt och enligt ISOVER (2022a) är 

konstruktionen säker mot fukt. Dessa grunder byggs lufttäta och är oftast tillverkade av bland 

annat betong (Elmroth et al., 2002). Bjälklaget lämnas oisolerat medan marken och 

kantbalkarna isoleras. Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB (2020b) menar att bjälklaget kan 

bestå av en tunn isolering men menar också att isolering inte behövs. Om grunden är utförd på 

ett korrekt sätt, är den relativa fuktigheten och temperaturen i grunden likvärdig inomhus och 

risken för fuktproblem är mycket låg (Elmroth et al., 2002).  

Isoleringen i grunden verkar för att hålla inne värmen samt hindrar att fukt kommer in utifrån, 

vidare fungerar värmen som avfuktare (Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB, 2020b). Med 

hjälp av husets mekaniska frånluftsventilation kan grunden hållas torr genom den varma 

tilluften som kommer in i grunden (ISOVER, 2022b). Den täta konstruktionen skapar också 

ett undertryck, vilket förhindrar att bostaden utsätts för elak lukt etc.  

Det finns dock risk att den relativa fuktigheten i denna grund kan öka om exempelvis själva 

byggandet orsakat fukt i grunden, att det förekommer för mycket isolering i bjälklaget eller att 

konstruktionen visar sig vara otät från luft, vilket kan medföra fuktproblem (Elmroth et al., 

2002).  
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Platta på mark 
Idag är den vanligaste metoden för grundläggning platta på mark (Tjälldén, 2022b). 

Konstruktionen som saknar underliggande utrymme (Anticimex, 2022) innebär en platsgjuten 

betongplatta med armering och värmeisolering av exempelvis cellplast både under plattan och 

mot plattans kanter med syfte att hålla plattan varm (Svenskt Trä, 2020). Förutom att cellplast 

är ett isolerande material, är materialet motståndskraftig mot fukt samt att exempelvis 

bakterier inte kan växa på materialet (TJÄLLDÉN, 2022c). Marken under värmeisoleringen 

består av dränerande och kapillärbrytande skikt, exempelvis tvättad makadam eller singel och 

ofta i kombination med värmeisolering av exempelvis cellplast (Svenskt Trä, 2020). Plattans 

fuktskydd består av ett utvändigt och ett invändigt skydd. Det utvändiga består av 

dräneringsledning och dagvattenledning som utförs enligt Boverkets Byggregler och enligt 

Svenskt Trä (2020) bör marken luta från byggnaden. Det invändiga skyddet kan utföras på 

olika sätt, ett alternativ är att uppnå en temperaturskillnad mellan plattans över- och undersida 

vilket uppnås med värmeisolering under plattan och detta skydd lämpar sig för mindre hus, 

vilket medför en varm och ganska torr platta. Innan fortsatt byggande, ska betongplattan 

torkas ur till viss del (Optihus AB, 2022b) exempelvis ska den relativa fuktigheten vara 85 

procent eller lägre vid golvläggning på plattan (Svenskt Trä, 2020). 

Modern platta på mark inte helt riskfri 

Platta på mark är inte helt riskfri ur fuktsynpunkt, de risker som kan leda till fuktskador är 

bland annat att byggfukten inte torkats ur i tillräcklig grad, vilket kan leda till fuktskador i 

material som ansluter mot betongen, exempelvis skador under golv på grund av att betongen 

inte torkat tillräckligt (Boverket, 2021abc). Ett annat exempel som kan leda till fuktskador är 

bristande avledningsförmåga av regn och ytvatten, såsom dålig dränering eller att marken 

lutar mot grunden, vilket kan leda till att plattan fuktas upp. Vidare kan detta innebära en 

dålig inomhusmiljö som därefter kan leda till hälsoproblem. Konstruktionen med 

underliggande isolering betraktas som fuktsäker om den är korrekt utförd. 
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Fuktproblematiken med äldre plattor och dess orsak 

Platta på mark härstammar från USA  

Grundläggningsmetoden har sitt ursprung från USA och började där användas under 1930-

talet och för Sveriges del uppskattningsvis under 1940-talet (Optihus AB, 2022b). I USA 

menade forskare att ett fuktskydd under plattan behövdes, varför man var noggrann med detta 

och till skillnad mot USA, ansåg forskare i Sverige att fuktskydd under plattan inte behövdes.  

Uppreglat golv med isolering i stället för fuktskydd under plattan 

I stället för fuktskydd under plattan förespråkade man i Sverige en uppregling av innergolvet 

vilket man menade skulle vara tillräckligt för att motverka fukt genom den distans som bildas 

mellan plattan och innergolvet (Optihus AB, 2022b). Denna lösning medförde kalla golv samt 

att uppvärmningen av bostaden blev kostsam, med anledning av detta började man därför att 

isolera det uppreglade innergolvet under 1960-talet. 

Organiskt material mot fuktig betong riskerar angrepp 

Eftersom markens fukt kan transporteras genom betongen (Anticimex, 2022) har detta 

medfört olika typer av fuktskador som exempelvis mögel eftersom det trä som utgör 

uppreglingen direkt är i kontakt med plattan, antigen genom att de exempelvis är ingjutna 

eller att de ligger på plattan (Optihus AB, 2022b). Förutom att själva träet kan bli angripet kan 

isoleringen också bli det. 

Syllbrädan som ligger i anslutning med ytterkanten av plattan och agerar fäste för 

väggreglarna är ofta fuktskadade i och med att även den ligger direkt på eller är ingjuten i 

plattan (Optihus AB, 2022b). Den är även utsatt på grund av dess läge i och med att 

ytterkanterna av plattan blir svalare och fuktigare under vintern, men även regn riskerar att 

fukta upp denna del av plattan som därmed kan transportera fukten till syllen. Exempelvis kan 

mögel i syllen bildas om fuktkvoten är tillräckligt gynnsam och att temperaturen är rätt, vilket 

kan leda till att lukt letar sig in i bostaden. Anledningen till skadorna var att man ansåg att det 

inte var nödvändigt med fuktskydd såsom syllpapp mellan betongen och syllen, utan man 

trodde att träskyddsmedel räckte, varför eventuell syllpapp inte existerar. 

Impregnerade material hjälpte inte 

Tanken med träskyddsmedel var att detta skulle förhindra mikrobiella angrepp såsom mögel 

och det användes främst i syll och reglar (Optihus AB, 2022b). Användandet var vanligt 

förekommande från år 1955 till 1979. De giftiga ämnen som ingår i medlen visade sig 

förhindra rötsvamp men inte mögel och bakterier. En kemisk skada uppstår om exempelvis 

mögel bildats på trä med träskyddsmedel, genom att ämnen från träskyddsmedlet frigörs av 

möglet och bakterierna. Boverket (2021d) menar att tryckimpregnerade golvreglar som gjutits 

in i plattan kan lukta extra illa vid angrepp. 

Flytspackel med kasein 

Mellan år 1977 och 1984 användes ett flytspackel i syfte att jämna till plattan vid ojämnheter 

(Optihus AB, 2022b). Detta spackel innehöll kasein, vilket innebär att en kemisk reaktion 

påbörjas vid kontakt med fukt och enligt Boverket (2021d) kan detta resultera i en dålig 

inomhusmiljö.  
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Mattor som limmades direkt på betongen 

Det förekom att man lade golvmattor direkt på plattan i stället för att regla upp för ett 

innergolv, vilket kan innebära en risk genom att limmet kan förtvålas vid kontakt med fukt 

och avge ohälsosamma emissioner tillsammans med eventuellt flytspackel (Optihus AB, 

2022b). Eftersom fukt från marken kan transporteras upp genom plattan och på så sätt utsätta 

limmet för fukt, spelar det ingen roll att plattan var tillräckligt torr när man väl la mattan, 

fuktskada kan komma smygande. 

Golv av flytande karaktär 

I ett försök att bygga bättre golvkonstruktion med fuktsäkerhet, började man bygga flytande 

golv på betongplattorna eftersom man då visste att uppreglat golv med isolering var en risk ur 

fuktsynpunkt (Optihus AB, 2022b). Underlaget för det flytande golvet utfördes på olika sätt, 

exempelvis användes sand som avjämnats och packats på betongplattan och vidare en 

golvspånskiva på sanden, eller cellplastskivor mot betongplattan i stället för sand. Spånskivan 

gjorde sedan underlag för exempelvis parkettgolv, men kunde även bestå av linoleum- eller 

plastmatta, vilket utgjorde en viss risk för fuktskada om mattorna limmades fast, men inte 

sådan att jämföra med om de limmades direkt på plattan.  

Detta försök var inte heller någon vidare bra lösning eftersom plattorna kunde vara slarvigt 

städade från exempelvis sågspån har detta medfört grogrund för exempelvis mögel (Optihus 

AB, 2022b). Sanden kan också drabbas av mikrobiellt angrepp på grund av att den inte alltid 

var tillräckligt ren när den lades och syllarna var fortfarande anslutna direkt mot plattan. 
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Fördelar och nackdelar med respektive husgrund 
I denna punktlista beskrivs kort några för- och nackdelar med platta på mark och krypgrund. 

Krypgrund 

Fördelar 

• Billigare konstruktion än platta på mark (Optihus AB, 2022b). 

• Bättre skyddad mot översvämning i jämförelse med platta på mark genom att 

golvbjälklaget ligger högre över marken 

• Vid eventuellt vattenläckage inne i bostaden finns möjlighet för vattnet att rinna ner i 

krypgrunden 

• Avloppsledningar etc., i kryprummet är åtkombara, vilket medför möjligheten till 

exempelvis ändringar av dessa installationer 

Nackdelar 

• För att säkra krypgrunden från mögelangrepp etc. behövs oftast en avfuktare (Optihus 

AB, 2022a). 

Platta på mark 

Fördelar 

• Anses vara ett fuktsäkert alternativ att bygga nuförtiden (Optihus AB,2022b). 

Nackdelar 

• Platta på mark utan underliggande fuktskydd riskerar fuktskador Optihus AB, 2022b). 

• Vattenledningar etc. är ingjutna i betongen, vilket innebär ett krävande och större 

arbete att utföra installationsändringar av dessa 

• Vid läckage inomhus jämfört med krypgrunden, kan inte vattnet rinna undan på 

samma sätt, utan vattnet rinner då på plattans ovansida 

• Sämre skydd mot översvämning jämfört med krypgrund 

• Risk för kvarvarande byggfukt i betongen, plattan behöver torka innan fortsatt 

byggande 

• Dyrare konstruktion jämfört med krypgrund 
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Resultat 
Sammanfattningen nedan är baserad på de svar jag erhållit utifrån de intervjufrågor jag 

skickat ut med e-post och hur jag har tolkat svaren. Eftersom jag valt att hålla de intervjuade 

anonyma, dvs. både deras namn och var de jobbar, kommer jag endast referera till deras titel i 

sammanfattningen. Endast en har svarat på mina frågor, en byggnadsantikvarie. Benämningen 

äldre hus verkade vara lite förvirrande, eftersom jag inte har några specifika årtal på vad jag 

menar med äldre, men det jag syftar på är från de första krypgrunderna samt de första 

plattorna. Både svaren och frågorna kan läsas under Bilagor.  

Sammanfattning av intervjusvar 

Enligt byggnadsantikvarien var problemet med de äldre plattorna den bristande kunskapen om 

betong, man hade inte vetskapen om att betong faktiskt kunde suga åt sig och lagra vatten, 

vilket var det vanligaste problemet. Vidare menar byggnadsantikvarien att varken äldre 

krypgrunder eller äldre plattor har större eller lägre risk än den ena gällande fuktskador. Detta 

eftersom riskerna för skador ser olika ut och menar vidare att skadorna beror på 

felkonstruktioner samt att byggnaderna använts på fel sätt. 

Byggnadsantikvarien har en personlig tolkning när det gäller jämförandet mellan moderna och 

äldre konstruktioner. Hen menar att idag försöker man med hjälp av exempelvis plast 

förhindra att fukten tar sig in i byggnaden, vilket vidare är att motsätta sig naturens krafter, då 

man förr i tiden jobbade med naturen. Här menar byggnadsantikvarien äldre hus, de som 

överlevt en lång tid, vilket jag tolkar som hus innan krypgrunder och plattor kom. Då visste 

man att fukten kommer in, varför man såg till att den också tog sig ut. Vidare är hens 

personliga tolkning att när man idag bygger tätt med exempelvis användandet av plast, så 

kallade ångspärrar, riskerar konstruktionerna att fallera när ångspärrarna en dag inte lägre 

uppfyller sitt syfte, på grund av att de ofta har korta livslängder.  

Vidare menar byggnadsantikvarien att moderna konstruktioner inte heller är helt fria från risk 

gällande fuktskador. Enligt hen är problemet fortfarande att betongen kommer suga åt sig 

vatten eftersom materialet är poröst. Trä och andra material kommer därför inte klara av den 

fukt de utsätts för om de ansluter mot betongen. Hen menar också att vi inte alltid går framåt i 

utvecklingen gällande konstruktionstekniker, utan ibland backar vi, som ett exempel på detta 

är den nya bascementen, innehållandes flygaska som hen menar visat sig ha högre risker, 

vilket jag tolkar som ännu lättare att dra åt sig fukt. Vidare menar byggnadsantikvarien att 

ekonomin är den som styr utvecklingen. 

Gällande frågan vilken modern konstruktion som har störst respektive lägre risk för 

fuktskador om de inte är helt riskfria, menar byggnadsantikvarien att det inte finns någon 

specifik konstruktion som är bättre, utan alla har sina risker. Att konstruktionerna ska anses 

lämpliga eller inte beror på flera faktorer. Hen lyfter fram mullbänk som ett exempel på en 

konstruktion som fungerat bra med förutsättning att man bodde året runt i byggnaden. När 

dessa konstruktioner sedan enbart värmdes upp under vissa perioder, som en sommarstuga, 

orsakade denna förändring av byggnadens användning stora fuktskador och mullbänken 

ansågs då vara en dålig konstruktion, trots att den tidigare fungerat under en lång tid. 
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Vilken husgrund som generellt är mer eller mindre fördelaktig av platta på mark eller 

krypgrund menar byggnadsantikvarien att båda konstruktionerna kan göras på ett bra sätt idag 

och att valet av konstruktion inte är baserat på fuktproblematik. Enligt hen är en korrekt 

utförd krypgrund bättre än en dålig platta på mark, liksom tvärtom. 

  



20 

 

Diskussion/slutsats 
Genom att analyserat och jämfört den fakta jag använt mig av mot sakkunnigs svar har jag 

kommit fram till slutsatsen att både moderna/nyare och äldre konstruktioner riskerar att råka 

ut för fuktskador, varför moderna konstruktioner inte kan anses vara helt riskfria som jag 

ifrågasatte under syftet med detta arbete. Som exempel finns risken för att betongen på en 

platta inte torkat tillräckligt, varför risken finns att fuktskador uppstår när man sedan lägger 

innergolvet. Dock anser jag att de moderna konstruktionerna har lägre risk för att utsättas för 

fuktskador i och med användandet av bland annat värmeisolering på marken. Modernare 

konstruktioner riskerar därför inte enligt mig att utsättas lika mycket för fukt som äldre 

konstruktioner. Dock kan man ju undra hur länge dessa värmeisoleringar och plastfolier 

verkar, vilket kan vara ett förslag för vidareutveckling.  

Jag delar byggnadsantikvariens personliga tolkning, att man idag inte bygger för att samspela 

med naturen, utan bygger husen täta för att hindra fukten att komma in. Det jag funderar över 

är, hur ska man i så fall bygga säkert ur fuktsynpunkt idag om man ska samspela med naturen 

samtidigt som vi bör vara energisnåla? Om fukt ska ta sig ut måste huset vara otätt eller 

mindre tätt, vilket bör resultera i värmeförlust inomhus, men samtidigt skulle det ge värme till 

själva grunden, som beskrivningen av hur torpargrunden användes förr. Att vi blivit bekväma 

samt energisnåla var ju anledningen till att man började isolera bjälklaget, varför jag tror att 

gå tillbaka till den tidens konstruktioner inte är troligt. 

Däremot har jag fått uppfattningen om att en inneluftsventilerad varmgrund med mekanisk 

ventilation bidrar till en grund med ett klimat likvärdigt inomhus, varför jag ställer mig positiv 

till denna ur fuktsynpunkt då jag tycker att konceptet liknar hur torpargrunden användes. 

Personligen skulle jag nog därför välja den inneluftsventilerade varmgrunden, men också för 

att själva huset skulle ligga högre ovan mark än ett hus med platta, vilket jag tycker är en 

fördel, bland annat ifall det blir översvämning.  

Avslutningsvis anser jag att detta examensarbete beskriver de olika husgrundernas 

konstruktion med beaktning på fuktskador genom tiden fram till idag på ett någorlunda bra 

sätt, samt konstruktionernas olika för- och nackdelar, varför jag anser att resterande syfte 

också är uppfyllt. Men min uppfattning om ämnet är att det känns ganska stort, varför man 

skulle kunna fördjupa sig ännu mer, ytterligare förslag för vidareutveckling skulle kunna vara 

att ta reda på hur länge dessa markisoleringar som cellplast samt ångspärrar av plastfolie är 

beständiga? Ett annat förslag kanske kan vara att ta reda på hur omgivande natur/mark 

påverkas av till exempel ett hus med platta på mark då man hindrar den naturliga 

fuktavdunstningen från marken?  
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Bilagor 
Hej! 

Jag heter Sebastian Oskarsson och är student på Luleå tekniska universitet och läser 

programmet Samhällsbyggnad. Just nu håller jag på med mitt examensarbete som ska 

behandla olika husgrunder med beaktning på fuktskador, mer specifikt platta på mark och 

krypgrund. Jag vänder mig därför till er med ett antal intervjufrågor som jag bifogat i detta 

mail och hoppas att ni med er expertis vill svara på dessa för att jag ska lyckas med mitt 

examensarbete. Det är 7 stycken frågor och eftersom jag inte är kunnig på området har jag 

svårt att uppskatta tiden det tar att svara på dessa, men om jag grovt får gissa tiden det tar, 

skulle jag säga 10-30 minuter.  

Om ni vill svara på frågorna så skriv era svar under frågorna i det bifogade dokumentet, om ni 

inte har något svar på vissa frågor kan ni lämna dessa blankt, hur utförligt ni vill svara är upp 

till er. Ni kommer att vara anonyma i mitt examensarbete, dvs. varken företagets namn eller 

era namn kommer nämnas, men jag ser gärna att ni i alla fall beskriver er titel och det kommer 

jag i så fall ha med. 

Maila tillbaka dokumentet med era svar till sebosc-0@student.ltu.se 

Tack på förhand! 

Mvh 

Sebastian Oskarsson 
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Intervjufrågor 

Er titel: 

Finns det risk för fuktskador i äldre hus med konstruktionerna platta på mark och 

krypgrund och i så fall vad beror detta på? och under vilken tidperiod är dessa byggda?  

Svar: 

Baserat på ovanstående fråga, vilken av dessa två husgrunder anser ni i så fall har minst 

respektive störst risk för fuktskador och varför? 

Svar: 

Vad är skillnaden med dagens moderna konstruktioner jämfört med äldre 

konstruktioner gällande platta på mark och krypgrund med beaktning på eventuell risk 

för fuktskador? 

Svar: 

Är dagens moderna konstruktioner i form av platta på mark och krypgrund helt 

riskfria från fuktskador? Om inte, vad är risken? 

Svar: 

Baserat på ovanstående fråga, om de inte är helt riskfria, vilken av husgrunderna anser 

ni i så fall har minst respektive störst risk för fuktskador och varför?  

Svar: 

Rent generellt, vilken husgrund anser ni är mest fördelaktig, platta på mark eller 

krypgrund? och varför?  

Svar: 

Baserat på ovanstående fråga, varför är den andra husgrunden i så fall mindre 

fördelaktig? 

Svar: 
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Intervjufrågor 

Er titel: Byggnadsantikvarie 

Finns det risk för fuktskador i äldre hus med konstruktionerna platta på mark och 

krypgrund och i så fall vad beror detta på? och under vilken tidperiod är dessa byggda?  

Svar: Platta på mark kom först på 1960-talet, varför benämningen äldre kan vara lite 

missvisande. Som vanligt fanns det lite barnsjukdomar med nya konstruktioner. Vanligaste 

problemet var att man inte tänkte på att betong kan lagra stora mängder vatten då det är ett 

relativt poröst material. Krypgrund är UNGEFÄR en modern benämning på vad som tidigare 

kallades torpargrund. 

Baserat på ovanstående fråga, vilken av dessa två husgrunder anser ni i så fall har minst 

respektive störst risk för fuktskador och varför? 

Svar: Ingetdera. Skaderisken ser helt olika ut och grundar sig i felkonstruktion och fel 

användning av byggnaden. Idag bygger man oftast med platta på mark, men orsaken till detta 

har inte med fukt att göra, utan har mer med hur byggnationerna utförs. Det är enklare och 

mer rationellt. 

Vad är skillnaden med dagens moderna konstruktioner jämfört med äldre 

konstruktioner gällande platta på mark och krypgrund med beaktning på eventuell risk 

för fuktskador? 

Svar: En personlig tolkning är att man idag försöker arbeta MOT naturens krafter. Man sätter 

helt täta skikt som ska förhindra att fukt tar sig in i byggnaden, förutom där det kontrolleras. 

Dessa lösningar bygger ofta på plaster med kort livslängd. När ångspärrarna oundvikligen går 

sönder faller hela konstruktionslösningen. I äldre hus (de som överlevt tidens tand) har man 

arbetat MED naturen. Man vet att fukten kommer att ta sig in, och då ser man även till att den 

kommer ut igen. 

Är dagens moderna konstruktioner i form av platta på mark och krypgrund helt 

riskfria från fuktskador? Om inte, vad är risken? 

Svar: Nej. Betong är poröst och kommer att suga åt sig vatten. Många material, så som trä och 

gips, klarar inte av fuktbelastningen om de sätts rakt mot betongen. Med den nya 

”bascementen” som innehåller flygaska ser vi också att dessa risker är ännu högre. Det går 

alltså inte att säga att konstruktionsteknikerna utvecklas linjärt, utan ibland går vi bakåt i 

teknisk kunskap. Ekonomin styr. 

Baserat på ovanstående fråga, om de inte är helt riskfria, vilken av husgrunderna anser 

ni i så fall har minst respektive störst risk för fuktskador och varför?  

Svar: Alla konstruktioner, även äldre beprövade sådana, har sin skadebild. Det finns många 

faktorer som avgör om konstruktionen är lämplig eller inte. Ett gott exempel är så kallad 

”mullbänk” som byggdes väldigt ofta, med stor framgång, i Sverige. När användningen av 

byggnaderna förändrades, stugorna värmdes bara upp sommartid som fritidshus, kom också 
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mullbänken att orsaka stora fuktskador. Man beskyllde då mullbänken för att vara en dålig 

konstruktion, fastän den gjorde ett lysande jobb i flera hundra år. 

Rent generellt, vilken husgrund anser ni är mest fördelaktig, platta på mark eller 

krypgrund? och varför?  

Svar: En väl utförd krypgrund är bättre än en dålig platta på mark och vice versa. Kunskapen 

om att göra båda lösningarna på ett bra sätt finns idag. Fuktproblematiken är inte vad som styr 

val av grundsättningslösning. 

Baserat på ovanstående fråga, varför är den andra husgrunden i så fall mindre 

fördelaktig? 

Svar: 

 

 

 


