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Sammanfattning 
Sockelkonstruktionen är en del av grundkonstruktionen i en byggnad där yttervägg möter mark. Den 
är en utsatt del av en byggnads klimatskärm och exponeras både för det svenska klimatet och 
markfukt. Projektering av en sockelkonstruktion är tidskrävande och kräver stor kunskap inom flera 
områden för att uppnå de krav som ställs.  

Syftet med denna rapport är att underlätta och förbättra projekteringen av sockelkonstruktioner hos 
uppdragsgivande byggkonstruktionsföretaget Kåver & Mellin.  

För att uppfylla syftet är målet att rapporten ska fungera som ett vägledande underlag som kan 
användas vid projektering av sockelkonstruktioner. Underlaget ska utgå från kriterierna funktion, 
beständighet, byggbarhet och utformning.  

Genom en litteraturstudie i kombination med kvalitativ datainsamling och kvalitativa intervjuer med 
sakkunniga i byggbranschen framställdes resultatet. Detta har legat till grund för analys och slutsats. 

Resultatet visar att det finns många sätt att utforma en sockelkonstruktion för att uppnå det krav 
som ställs. Viktiga faktorer vid utformning av sockelkonstruktioner är byggprojektets förutsättningar 
och de i sockelkonstruktionen ingående delarnas möten och material. Mer ingående 
rekommendationer återfinns i rapporten under slutsatser. 

Resultatet indikerade också att det inte finns tydliga regler för hur sockelkonstruktioner ska utföras. 
Olika regelverk tolkas olika vilket visar på ett behov av att informationen tydliggörs.  

Denna rapport kan ses som ett vägledande underlag att använda vid projektering av 
sockelkonstruktioner. 
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Grundanslutning; Yttervägsanslutning; Beständighet. 

  



 
 

  



 
 

Abstract 
The base of the construction where the outer wall is connected to the ground plate is the connection 
dealt with in this report. We refer to it as the base.  

The base leads the loads from the building down to the ground and is supposed to protect the 
building from outer impact. This part of the building shell is well exposed with the Swedish climate 
and in constant contact with wet ground. Forming a base is difficult in many ways and demands 
knowledge in many different areas. It takes a great amount of time and it is hard to be sure that you 
fulfill the specific demand of each construction in each project.  

The aim of this report is to make the process of forming a base easier and better for the sponsoring 
company Kåver & Mellin.  

The report is supposed to lead to a written report that could be used as a guide when forming bases. 
The report is based on the four criterias: function, constructability, constancy and shaping. 

The result came from studying literature, interviewing experts in the branch of building construction 
combined with sorting drawings of bases from former projects at Kåver & Mellin. The result has been 
analyzed and lead to several wide and narrow conclusions about bases.   

The result showed that there are many ways of forming a base to reach the demand of each project. 
Aspects to think about when forming a base is the demands of each project and the materials and 
connections in the base.  

The result also showed that there are no clear directions of how to form a base in a building. 
Different laws and rules can be read in different ways depending on who is reading which shows that 
the guidelines could be clearer. 

This report is a guide of how to think when forming a base in a building.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
1.1.1 Historik 
I början av 1900-talet utgjordes sockelkonstruktionen ofta av en grundmur i sten. Denna var ofta 
oisolerad och fungerade som vägg till ett kryprum eller en underliggande källare. Efter 1920-talets 
början utvecklades sättet att utforma sockelkonstruktionen och betong blev allt vanligare. 
Sockelkonstruktionen övergick från att vara enbart sten till att bestå av betong med större så kallade 
sparstenar. Dess yta kunde till exempel vara asfaltsstruken eller putsad med cementbruk. 
Utvecklingen gick fort och vid mitten av 1900-talet hade man även förstått vikten av att isolera 
sockelkonstruktionen. Dagens sockelkonstruktioner liknar i mångt och mycket de 
sockelkonstruktioner som konstruerades på 1970-talet (Björk, Kallstenius & Reppen, 2002). 

Idag byggs hus med sex gånger bättre värmeisolering jämfört med för ett sekel sedan. Husen som 
byggs idag ska ha en hälsosam inomhusmiljö och uppnå termisk komfort. För att uppnå det måste 
klimatskärmen dimensioneras och byggas fuktsäkert, energieffektivt och beständigt. Klimatskärmen 
måste även klara av klimat- och miljöpåverkan från utomhusklimatet (Petersson, 2018). 

1.1.2 Problembeskrivning 
Sockelkonstruktionen är en del av grundkonstruktionen i en byggnad där yttervägg blir mark (Sundin, 
2007). Detta gör att den är en utsatt del av klimatskärmen som exponeras för både det svenska 
klimatet och markfukt. Utöver detta saltas många av de kommunala gatorna i anslutning till husen 
och sockelkonstruktionerna (Stockholms stad, 2017). Detta kan i sin tur resultera i ett kemiskt 
angrepp på konstruktionen. Beroende på projektunika förutsättningar och vilka inblandade aktörer 
och sakkunniga som finns med i projektet kan sockelkonstruktionen utformas olika för att uppnå de 
krav som ställs. För att uppnå byggbarhet, beständighet och funktionalitet krävs en bred kunskap.  

I samband med ett regeringsuppdrag framkom att systematiska byggfel inträffar i byggbranschen. 
Boverket underrättades om problemen och jobbar nu aktivt med att kartlägga och sedan åtgärda 
dem. Fuktproblem är dominerande, exempelvis är det vanligt förekommande att klimatskärmen är 
otät och därmed inte skyddar mot inträngande vatten. Fel och brister förekommer både under 
projektering och produktion och generellt tycker aktörerna i branschen att kunskapsåterföringen är 
bristfällig och därmed finns stor risk att samma typ av fel upprepas (Boverket, 2018). 

1.1.3 Motivering 
Den information som finns om sockelkonstruktioner i litteratur, lagar, regler, riktlinjer, krav och råd 
anses av Tom Noremo på uppdragsgivande företaget K&M vara tvetydig. Vissa beställare har sina 
egna standarder om hur de utformar sockelkonstruktioner. Litteratur, lagar, regler, riktlinjer, krav 
och råd tolkas olika i olika projekt och av projektmedlemmar. För att ta tillvara på kunskap och 
erfarenhet hos sakkunniga i branschen samt från K&Ms tidigare projekt ska ett beskrivande och 
vägledande underlag upprättas för att underlätta och förbättra framtida projektering av 
sockelkonstruktioner. 

Litteraturgranskning 
En granskning av litteratur kan anses motiverad då mycket information från spridda källor florerar 
om ett visst ämne. För att sammanställa och få en överblick av vilken information som finns inom 
ämnet är en litteraturgranskning i detta fall motiverat (Backman, 2016).  
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1.2 Syfte och frågeställning 
1.2.1 Syfte 
Syftet är att underlätta och förbättra projekteringen av sockelkonstruktioner hos uppdragsgivande 
företaget K&M. Utifrån funktion, byggbarhet, beständighet och utformning kommer 
sockelkonstruktionen för flerbostadshus att undersökas. 

1.2.2 Frågeställning 
• Vilken funktion har enligt sakkunniga en sockelkonstruktion i en huskonstruktion? 
• Vilka risker finns det enligt sakkunniga med en sockelkonstruktion?  
• Vad anser sakkunniga om de lagar, regler, riktlinjer, krav och råd som finns för hur en 

sockelkonstruktion ska utformas? 
• Hur kan en sockelkonstruktion i ett flerbostadshus projekteras utifrån funktion, byggbarhet, 

beständighet och utformning? 
 

1.3 Målformulering 
Examensarbetet ska leda fram till ett vägledande underlag att använda vid projektering av 
sockelkonstruktioner i flerbostadshus i Sverige. Underlaget ska utgå från kriterierna funktion, 
beständighet, byggbarhet och utformning och beskriva vad som är viktigt att beakta vid projektering 
av sockelkonstruktioner. Underlaget kommer att baseras på intervjuer med sakkunniga i branschen 
och relevant litteratur inom ämnet och förväntas kunna underlätta och förbättra projekteringen av 
sockelkonstruktioner i framtida projekt hos K&M.  

1.3.1 Delmål 
Delmål 1 – Sortering 
Sortera ut sockelkonstruktioner ur tillhandahållet material från K&M. Namnge och sortera dessa i 
relevanta grupper och ta beslut tillsammans med näringslivshandledare Tom Noremo om vilka 
sockelkonstruktioner som kommer att används som underlag och utgångspunkt vid intervjuerna. 

Delmål 2 - Informationsinsamling 
Söka efter tidigare relevant forskning, lagar, regler, riktlinjer, krav, råd och facklitteratur rörande 
sockelkonstruktioner. Sammanställa relevant information.  

Delmål 3 – Intervjuer 
Ta fram ett standardiserat intervjuunderlag som behandlar de frågor vi söker svar på, alla sakkunniga 
får samma frågor. Intervjuer utförs med hjälp av intervjuguide och ”urval sockelkonstruktioner” som 
utgångspunkt. Efteråt transkriberas och sammanställs intervjuerna och skickas sedan till 
intervjupersonerna för godkännande.  

Delmål 4 – Sammanställning av resultat och analys 
Resultatet bestående av intervjuer och sammanställd information från lagar, regler, riktlinjer, krav, 
råd och facklitteratur sammanställs och analyseras. 

1.4 Avgränsningar 
Avgränsningarna grundar sig i examensarbetets omfattning och har diskuterats fram gemensamt 
med näringslivshandledare. 

• Enbart projekt från K&M kommer att granskas och användas som utgångspunkt under intervjuer.  
• Sockelkonstruktionerna som behandlas i denna uppsats rör endast flerbostadshus med fler än 

två våningar i Sverige med svenska klimatförhållanden. Eftersom flerbostadshus är den vanligaste 
typen av bostadshus som K&M projekterar. 
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• Sockelkonstruktionerna som behandlas i denna rapport rör i huvudsak de med en 
grundkonstruktion av en bottenplatta av betong. Bottenplatta av betong är en av de vanligaste 
grundläggningsmetoderna (Sandin 2010) och därför har den avgränsning valts. Uttrycks åsikter 
om andra typer av grundkonstruktioner av intervjupersoner finns detta med i sammanställningen 
av intervjuerna. 

• Kostnadsresonemanget i rapporten kommer enbart från sakkunnigas åsikter. Inga exakta priser 
har uppskattats.  

• Det här är en byggtekniskrapport och därför har bärighet inte beaktats. 
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2. Metod 
Rapporten baseras på litteraturstudie i kombination med kvalitativ datainsamling och kvalitativa 
intervjuer. Kvalitativ metod innebär att information i form av text eller ord analyseras. (Hjerm, 
Lindgren, 2010)  

2.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudie innefattar genomgång av bland annat fack- och kurslitteratur. Även litteratur från 
K&Ms bibliotek inom ämnet och annan relevant litteratur studeras såväl som tidigare studier, 
artiklar, branschstandarder, elektroniska källor samt lagar, regler, riktlinjer, krav och råd. 

2.2 Datainsamling 
Datainsamling innefattar insamling av detaljritningar av sockelkonstruktioner från tidigare projekt 
från Kåver och Mellins arkiv. Ett urval av ett begränsat antal sockelkonstruktioner görs och används 
som underlag och utgångspunkt vid intervjuerna. Urvalet görs med hjälp av näringslivshandledare 
och fokuserar på att urskilja de sockelkonstruktioner som K&M i nuläget är mest intresserade av att 
undersöka eftersom de upplevs skapa diskussion. Detaljerna kommer fungera som ett hjälpmedel 
under intervjuerna och inte finnas med i den slutliga rapporten.  

2.3 Intervjuer 
Sakkunniga inom områdena fukt, byggmaterial, konstruktion, betong, produktion, tätskikt och 
prefabkonstruktion intervjuas för att få ett täckande intervjumaterial att analysera. Enligt Repstad 
(2007) är det viktigt att en intervju är helhetsorienterad och målinriktad. Utifrån den information 
som hittas under litteraturgranskningen framställs en intervjuguide inför intervjuerna. Detta 
omfattar frågeställningen och de kriterier som valts som utgångspunkter för rapporten. Genom att 
använda en standardiserad intervjuguide blir informationen från olika sakkunniga lättare att 
sammanställa och att jämföra sinsemellan och med litteratur. 

2.3.1 Diskussion  
En styrka i metoden är att den infattar olika typer informationsinsamling. En litteraturstudie som 
belyser det teoretiska och en kvalitativ studie som belyser det praktiska kunnandet i byggbranschen. 
Sakkunniga som intervjuats kommer ifrån olika företag och har olika arbets- och fokusområden. 
Tillsammans täcker de ett stort kunskapsområde. En svaghet är att arkitekt och byggaktör 
(byggherre) saknas bland de sakkunniga som har intervjuats.  

Genomförandet av intervjuerna har varit strukturerade och har genomförts med samma 
intervjuguide. En styrka är att vi varit två personer när vi har intervjuat där en person har haft i 
uppgift att styra intervjun utifrån intervjuguiden och den andra att vara vaksam med följdfrågor och 
anteckningar. Svaghet med kvalitativa interjuver är att olika personer kan tolka saker olika. 
Intervjupersoner kan tolka frågor på olika sätt och intervjuaren kan tolka svar på olika sätt beroende 
på personlig kunskap och erfarenhet. Trots att intervjuerna varit strukturerade är det svårt att helt 
standardisera en intervju på grund av tolkning och upplevelse. Intervjuerna går alltså att upprepa, 
men det är svårt att helt återskapa denna intervjusituation och få exakt samma resultat.  

I och med att detta arbete utförts tillsammans med K&M är chansen stor att vi präglats av deras sätt 
att arbeta och projektera sockelkonstruktioner. Dock är det stor sannolikhet att andra företag i 
samma bransch projekterar och resonerar på samma sätt som K&M eftersom bygg och 
projekteringsprocessen ofta involverar tätt samarbete mellan många aktörer (Nordstrand, 2008).  
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3. Nulägesbeskrivning 
Examensarbetet har utförts åt Kåver & Mellin i Stockholm. 

K&M grundades 1984 och är ett ägarlett byggkonstruktionsföretag som verkar i Sverige. De utför 
projekt i olika storlekar med olika stomsystem och grundläggningar och i flera olika kategorier 
nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad. De har fem kontor utspridda i Sverige och är för tillfället ca 
50 anställda, kontoren finns i Stockholm, Uppsala, Tierp, Norrtälje & Karlskrona varav 
stockholmskontoret är störst. K&M verkar från utredningsskede till brukarskede och myndigheter 
och företag utgör den största delen av deras beställare (Kåver & Mellin, 2019). 

K&M ser sig själva vara ett kunskapsföretag vilket betyder att kunskap är den dominerande delen i 
den produkt de erbjuder. Produkten redovisas som det passar kunden bäst, men vanligtvis i 
handlingar, rapporter eller handledning. K&M har en bred projektvariation och utför bland annat 
kulturklassade byggnader, bostäder, kontor, simhallar och köpcentrum (Kåver & Mellin, 2019). 

K&M projekterar i huvudsak hus och till dessa hör i princip alltid någon form av sockelkonstruktion 
som kan se olika ut beroende på projekt. Riktlinjerna för hur en sockelkonstruktion bäst projekteras 
och byggs anses av Tom Noremo på K&M vara otydliga/tvetydiga och därav vill undersöka vilken 
information som utvalda sakkunniga i branschen har och vilken information som finns i forskning, 
litteratur, lagar, regler, riktlinjer, krav, råd och facklitteratur. Det ska sammanställas för att i 
framtiden kunna underlätta och förbättra projekteringen av nya sockelkonstruktioner i kommande 
projekt hos K&M. 
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4. Teoretisk referensram 
4.1 Sockelkonstruktion 
Den nedre delen av ett hus utsätts för fukt från exempelvis snö, regn och mark avsevärt mycket mer 
än resten av huset. Där en yttervägg ansluter mot grunden kan det ibland av olika skäl inte isoleras 
lika mycket som i resten av ytterväggen. På de platser där isoleringen är tunnare uppstår en 
köldbrygga som bör reduceras för ett gott inomhusklimat och ett väl fungerande energieffektivt hus. 
Isoleringen fungerar även som ett konstruktivt skydd mot fukt eftersom kondens kan uppstå när luft 
snabbt kyls ner. Att materialen är relativt varma i relation till den luft som kommer finnas där hindrar 
således detta problem som på sikt kan orsaka fukt, mögel & mikrobiell påväxt i byggdelar (Strandberg 
& Lavén, 2018). Sockelkonstruktionen bör således utformas med hänsyn till ovanstående. 

4.1.1 Definition 
I svenskt lantbrukslexikon beskrivs sockeln som byggnadens nedre synliga del som finns från 
markytan upp till väggkonstruktionen. Den bör utföras av 
motståndskraftigt, tätt, icke-vattensugande stenmaterial 
eftersom denna del mer än någon annan del utsätts för 
fukt och åverkan. Sockelns utformning såsom exempelvis 
material och höjd påverkas direkt av det arkitektoniska 
utformandet och byggnadens vikt (Svenskt 
lantbrukslexikon, 2012). 

I denna rapport refererar vi till sockel som 
sockelkonstruktion. Det infattar i denna rapport generellt 
kantbalk, isolering, yttre skikt, övergång yttervägg 
sockelkonstruktion, täthet, infästning och närliggande 
mark. Ibland ingår fler och ibland färre delar än dessa i 
konstruktionen. Se nedan för förtydligande av delar.                        Figur 1. Översikt  

Sockelkonstruktionens delar 

 

Figur 2. Sockelkonstruktionens delar  
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4.1.2 Funktion 
Sockelkonstruktionen tillhör en husbyggnads klimatskärm och ska utformas utifrån funktionskraven 
vars primära uppgift är att skapa en god inomhusmiljö. Dessa funktionskrav innefattar fuktsäkerhet, 
energieffektivitet och beständighet (Petersson, 2009). 

Sockelkonstruktionens uppgift och funktion är att undvika kapillär transport från jorden till 
fuktkänsliga delar av grundkonstruktionen, att klara av påfrestningar utav regn, snö, luftfukt och 
byggfukt samt att reducera köldbryggan i möjligaste mån (Arfvidsson, Harderup & Samuelson, 2017). 

Vattenånga, vatten i eller på mark och byggfukt får inte enligt BBR 6:53 påverka en byggnad eller 
dess funktion. Grundmurar, socklar och källarväggar ska skyddas mot kapillärsugning och vatten som 
rinner ner i marken längs grundkonstruktionen. Det är ett måste att grundkonstruktionen har ett 
utvändigt fuktskydd och ett dränerande skikt (Strandberg & Lavén, 2018). 

Funktioner att ta hänsyn till vid dimensionering och utformning av klimatskärmen enligt Petersson 
(2018) är följande: 

• Värmeisolering 
• Fuktisolering 
• Lufttätning 
• Ljudisolering  
• Brandisolering 
• Hållfasthet och deformationer 
• Estetiska krav 
• Kostnadseffektivitet 
• Miljöbelastning, kretslopp och återanvändning 
 

4.2 Beskrivning av konstruktioner, material och produkter 
4.2.1 Konstruktioner 
Organisk stomme 
En organisk stomme består delvis eller helt av organiska material. Organiskt material innehåller kol, 
vilket generellt gäller för alla levande organismer, kol finns i dess vävnader. Gemensamt för dessa är 
att de i grundform är en del av naturens kretslopp och så småningom bryts ner av naturen (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2019). 

Exempel på organisk stomme är träregelstomme, stomme av korslimmat trä och stålpelare med 
utfackningsvägg med träreglar. Se principexempel nedan: 

   

Figur 3. Träregelstomme                 Figur 4. Stomme av korslimmat trä (KL-trä) 
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Figur 5. Stålpelare med utfackningsvägg med träreglar 

Icke organisk stomme 
Oorganiska material är inte organiska och har istället sin grund i metaller och berggrund (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2019). 

Exempel på oorganisk stomme är, prefab betong halvsandwich, prefab betong sandwich, stålpelare 
med utfackningsvägg med stålreglar och platsgjuten betong. Med prefab menas att konstruktionen 
är förtillverkad i fabrik, det vill säga prefabricerad. (NE, 2019) Se principexempel nedan: 

 

Figur 6. Betong halvsandwich (prefab) Figur 7. Betong sandwich (prefab) 

 

 

Figur 8. Stålpelare med utfackningsvägg med stålreglar Figur 9. Betong platsgjuten 
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Grund 
Grundkonstruktion av en bottenplatta av betong är den grundläggning vi utgår från i denna rapport. 
Exempel på en bottenplatta av betong är en platta på mark eller en fribärande platta.  

Platta på mark visas i principskissen nedan och introducerades i Sverige på 1950-talet. Det är idag en 
av de vanligaste grundläggningsmetoderna i Sverige (Sandin 2010). Konstruktionen består av en 
platta som har förstyvade kantbalkar under bärande ytterväggar som vilar direkt på undergrunden. 
Denna består av platsgjuten armerad betong och brukar idag isoleras på undersidan och sedan 
utföras med ett underliggande lager av makadam vilket fungerar som kapillärbrytning. 
Grundkonstruktionen kan variera något i utförandet. (Strandberg & Lavén, 2018). 

Om marken inte har tillräckligt bra bärighet kan fundament adderas under kantbalkarna som för ner 
lasten i pålar. Plattan blir då fribärande mellan balkarna (Träguiden, 2019). 

Principskiss Platta på mark 

 
Figur 10. Principskiss platta på mark 

4.2.2 Värmeisolering  
I husbyggnader används olika värmeisoleringsmaterial vars uppgift är att tillföra byggnaden hög 
värmeisoleringsstandard. Materialen är porösa och består till största del av luft eller annan gas vilket 
ger materialet sin värmeisolerande förmåga. (Petersson, 2018) För att bryta köldbryggor och 
fukttransportvägar är det effektivt med en värmeisolering utanför de bärande delarna. Om 
värmeisoleringen ligger på utsidan av ytterväggens bärandedelar blir ytterväggens inre konstruktion 
varm och fukttransporten sker då utåt. Det gör att den relativa fuktigheten blir låg i konstruktionen 
och risken för fukt- och mögelskador minskar (Strandberg & Lavén, 2018). 

Cellplast 
Cellplast har mer eller mindre slutna celler och består av styrenplast. Materialet har en god förmåga 
att isolera och en termisk ledningsförmåga på 0,037 W/mK. Den kan även ta upp last och finns 
framförallt i två variationer, EPS och XPS. EPS består av små kulor av polystyren som under tryck och 
värme smälts ihop medan XPS består av polystyrenkulor som strängsprutats. Denna har sedan smälts 
och utsatts för högt tryck. När detta höga tryck råder tillsätts en komprimerad gas som sedan 
expanderar när trycket minskar och bildar inneslutna celler i cellplasten. XPS och EPS är ett mycket 
brännbart material och smälter redan vid temperaturer innan det börjar brinna. När materialet väl 
kommit i brand är det svårt att släcka då förloppet går fort. Därav måste försiktighet vidtas med 
placeringen av cellplasten i byggnadsdelar. XPS är generellt dyrare än EPS men tar generellt upp last 
bättre och har minimal fuktupptagning (Strandberg & Lavén, 2018). 

EPS står för expanderad polystyren och XPS står för extruderad polystyren (Burström, 2007). 
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Mineralull 
Mineralull finns huvudsakligen som sten- eller glasull. Stenullen tillverkas genom att diabas och koks 
smälts samman vid 1600 grader. Denna massa rinner sedan ut i ett snurrande hjul förstärkt med 
luftströmmar som slungar ut massan och bildar fibrer som bygger upp själva ullen. Glasfiber 
framställs av sand och glaskross som smälts vid 1400 grader och sedan rinner ner i en snurrande 
cylinder med hål i väggarna. Genom dessa hål slungas massan ut och bildar långa fibrer som 
tillsammans bildar ullen. Fibermaterialet i mineralullen är helt obrännbart. För att materialet ska bli 
vattenavvisande tillförs en liten mängd mineralolja. Värmeledningsförmågan varierar något men 
ligger normalt på 0,030 - 0,039 W/mK (Burström, 2007). 

PIR/PUR 
Fast polyuretanskum, PIR/PUR är ett högpresterande isoleringsmaterial tillverkad av plast med slutna 
celler. Eftersom materialet har en låg termisk ledningsförmåga, 0,022–0,027 W/mK, blir 
isoleringsförmågan hög samtidigt som materialtjockleken hålls ner. En PIR/PUR skiva kan göras 40 % 
tunnare jämfört med en EPS- eller mineralullskiva och samtidigt uppnå samma värmemotstånd 
(Strandberg & Lavén, 2018). PIR/PUR suger inte vatten kapillärt på grund av dess slutna cellstruktur 
(PU Nordic, 2019). 

Cellglas 
Cellglas är gjort av glas med slutna glasceller och har mycket hög tryckhållfasthet som klarar stora 
laster. Materialet är oorganiskt och kan helt enkelt inte brinna (Strandberg & Lavén, 2018). 
Materialet har normalt en värmeledningsförmåga på ungefär 0,060 W/mK och är diffusionstätt 
(Burström, 2007). Foamglas tillverkar cellglasskivor som har en termisk ledningsförmåga på 0,036 
W/mK (Foamglas, 2019). Cellglas Sweden AB använder sig endast av återvunnet glas vid sin 
tillverkning av cellglasskivor (Cellglas Sweden AB, 2019). Det innebär att det går att hitta leverantörer 
som tillverkar cellglasskivor med ett reducerat ekologiskt fotavtryck och med variationer av 
värmemotstånd. 

Isodrän 
Isodrän är en kapillärbrytande isoleringsskiva och fungerar som både värmeisolering och dränering. 
Skivorna är uppbyggda av många små sammansatta kulor av extruderad cellplast som binds ihop av 
ett lim som är bitumenbaserat och gör skivan öppen för diffusion (ISODRÄN, 2019). 

4.2.3 Tätskikt 
För en del material medför höga fukttillstånd att materialet tar skada och får försämrad 
beständighet. För att undvika detta på platser där en given fuktbelastning finns kan olika typer av 
spärrar användas (Burström, 2007). 

Tätskiktet är ett materialskikt som ska vara tätt mot vatten och klara av ett visst vattenövertryck. 
Vattentäta skikt som kan användas för sockelkonstruktioner kan vara asfaltstryckningar, 
membranisoleringar av täta bitumenmattor, luftspaltbindande plastmattor, fukttäta cellplastskivor 
eller dränerande material som dränerar bort markvattnet och gör att inget vattentryck skapas mot 
konstruktionen (Petersson, 2018). 

Bitumen 
Vissa delar av asfalt och tjära kan benämnas med det gemensamma ordet bitumen. Av asfalt finns 
två sorter, dels det som finns i färdig form i naturen (naturasfalt) och dels det som framställs genom 
att destillera råolja (oljeasfalt). Inom den framställda oljeasfalten finns ytterligare två undergrupper 
som framställs på olika sätt, de kallas destillerad asfalt och oxiderad asfalt. Den destillerade asfaltens 
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största användningsområde är som vägbeläggningar och den oxiderade asfalten kan användas för att 
framställa bitumenmattor som används som tätskikt på bland annat husbyggnader (Burström, 2007). 

YEP 
YEP är en vanlig typ av bitumenmatta. Mattorna finns i olika former och bokstäverna i namnet 
beskriver dess egenskaper. Förkortningen kompletteras med en siffra som beskriver totalvikten i 
g/m2. Y står för att mattan är ytbelagd med sand, E står för att den har elastomodifierad asfalt och P 
står för att den har en polyesterstomme (MATAKI, 2019). 

YEP-mattan har en inblandning av SBS (styren-butadien-styren), detta gör att den får förbättrade 
egenskaper vid låga temperaturer (Burström, 2007). 

Varm- och kallasfalt 
Varmasfalt appliceras i tunna skikt och består av oljeasfalt som värms och därmed kan strykas i flera 
lager. I kallasfalt är det däremot tillsatt ämnen som ska göra att asfalten strykbar i kallare tillstånd 
vilket ofta är en fördel (Burström, 2007). 

4.2.4 Material 
Betong  
Betong tillhör ett av de vanligaste och mest använda byggnadsmaterialen och består i huvudsak av 
tre grundkomponenter: cement, vatten och ballast. Ballast består av sten, grus eller sand och 
förekommer i olika storlekar. I den vanligaste formen av betong utgör ballasten ca 70 % av volymen 
och förekommer oftast i stenmaterial. Cement och vatten blir tillsammans en pasta som binder ihop 
ballasten med resterande komponenter. För att påverka betongens egenskaper används 
tillsatsmedel och tillsatsmaterial i betongen. I övrigt bestäms cementpastans och därmed betongens 
egenskaper nästan enbart av det vattencementtalet som beskriver proportionerna vatten och 
cement i betongen. Betongen har goda egenskaper inom beständighet, formbarhet och hållfasthet, 
därav används den ofta som stommaterial. Betongen är oorganisk och klarar därmed 
fuktpåfrestningar bra (Burström, 2007). 

Högpresterande betong 
Jämfört med betong som tillverkats med konventionella metoder har den högpresterande betongen 
förbättrade egenskaper inom exempelvis beständighet, täthet och uttorkningsegenskaper. Generellt 
har en högpresterande betong låg porositet och därmed ett lågt vattencementtal, vct. Ett lågt vct 
innebär tätare betong, är det lägre än 0,4 försvinner på sikt de kapillära porerna (Burström, 2007). 

Natursten 
Natursten har mycket hög tryckhållfasthet men en dålig böjhållfasthet. Materialet finns i naturen och 
har använts sedan urminnes tider som byggnadsmaterial. Inom stenindustrin används två olika 
begrepp som beskriver stenens bryt- och bearbetningsegenskaper: hårdsten och lössten. Hårdsten 
innebär framförallt granit och granitliknande bergarter, till lössten hör bland annat kalksten och 
marmor (Burström, 2007). 

Bruk 
Puts- och murbruk är sammansatt av några olika ämnen: ballast, vatten, tillsatsmedel och 
bindemedel. Den finns i olika former som används för olika ändamål. Murbruk används till stor del 
för att mura ihop enskilda delar medan putsbruk används som beklädnad exempelvis fasader 
(Burström, 2007). 

Bruk delas upp i flera undergrupper utefter hållfasthet från A-E. A-bruk brukar användas på 
sockelkonstruktioner eftersom den är hårdast, suger väldigt lite vatten och är beständig mot frost. B- 
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och C- bruk brukar användas för att putsa ytterväggar och det som avgör dess hållfasthet är 
blandningen mellan kalk och cement (Strandberg & Lavén, 2018). 

Tjockputs 
Tjockputsen är vanligtvis minst 15 mm tjock, ibland upp emot 20-25 mm om den utförts på mjukare 
underlag som exempelvis mineralull. Den består vanligen av flera lager, unders finns en så kallad 
grundning och över detta läggs ett grovputs och sedan antingen en tunnare ytputs eller en färg. 
Putsen läggs på någon form av armeringsnät (Petersson, 2018). 

Tunnputs  
Tunnputs är avsevärt mycket tunnare än tjockputs och kan variera mellan 0,5 – 5 mm. Den består av 
en tunnare puts eller en slamning. Putsen läggs på någon form av armeringsnät (Petersson, 2018). 

Trä 
Trä har en lång historia som byggnadsmaterial i Sverige. Trä används till en mängd olika saker 
exempelvis som stomme, golvbeläggning, beklädnader och inredningar. Materialet produceras i 
naturen men går ofta igenom en hel del processer innan det finns som färdig byggvara. Eftersom trä 
är ett levande organiskt material är det känsligt för fukt och kan ha skilda egenskaper beroende på till 
exempel växtplats med mera som ger variationer i fibrer och kvistar. Dess egenskaper påverkas även 
av det aktuella fuktinnehållet. Träet har anisotropa fuktrörelser och beter sig därför olika i de tre 
olika riktningarna den har: fiberriktning, radiell ritning och tangentiell riktning (Burström, 2007). 

Nedbrytning av kol, grundämne i trä, är del av naturens kretslopp och därför är det lätt att trä angrips 
av virkesförstörande organismer. De flesta mikroorganismer som orsakar nedbrytning behöver att 
vissa kriterier uppfylls i dess omgivning för att de ska kunna leva och verka. Detta kan innefatta 
fuktinnehåll, temperatur och syre. När träet tas ur sitt naturliga kretslopp kan det på grund av 
byggnadstekniska brister göra att villkoren för nedbrytningsorganismer uppfylls. Detta kan leda till 
mikrobiell påväxt. Byggnadstekniska brister kan till exempel innebära kvarvarande byggfukt, dålig 
ventilation och dålig avrinning (Burström, 2007). 

Korslimmat trä 
KL-trä är ett miljövänligt byggmaterial som består av trä och har goda hållfasthetsegenskaper i 
förhållande till sin vikt. Det har hög bärighet och är väldigt formstabilt, detta är mycket till följd av att 
det finns goda möjligheter att tillverka stora tvärsnitt. Materialet består av hyvlade brädor som 
limmats ihop. Till skillnad från limträ så ligger varannan bräda i KL-trä korslagd med föregående, 
vilket ökar bärförmågan och formstabiliteten (Strandberg & Lavén, 2018). 

4.2.5 Produkter 
Sockelskivan Terra by STENI 
Terra by STENI är en skiva som är avsedd att användas som yttersta skit i en sockelkonstruktion. Den 
består av polymerkomposit som är glasfiberarmerad, har en yta med krossad natursten och finns i 
olika utförande. Den kan till exempel monteras med ventilerad luftspalt som beklädnad till 
sockelkonstruktioner, stödmurar och garage. Enligt det tillverkande företagets hemsida är det en 
lättrengörlig skiva med lång livslängd. Förväntad livslängd med rätt underhåll är 40 år, företaget 
garanterar 25 år. Skivan är helt diffusionstät, frostbeständig, slagfast, lätt att montera och rengöra 
och håller en relativt låg vikt (STENI, 2019). 
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L-element 
Ett L-element består av ett förtillverkat element som i huvudsak består av 
cellplast. Elementet kan antingen vara beklätt med till exempel en 
fiberförstärkt skiva i betong, alternativt kan den putsas. Montering av 
denna sker på en komprimerad avjämnad markbädd (Benders, 1, 2019).  

  
              
  Figur 11. (Benders, 1, 2019)  

I-element 
I-elementet liknar i mångt och mycket L-elementet. Skillnaden är att I-
elementet lättare kan monteras i efterhand på utsidan av en byggnad på 
grund av att den är formad som ett I (Benders, 2, 2019). 

 

Figur 12. (Benders, 1, 2019) 

4.3 Kriterier för sockelkonstruktioner 
4.3.1 Byggbarhet 
Under projektering arbetas det fram bygghandlingar för ett byggnadsverk enligt byggaktörens 
önskemål och krav. Bygghandlingar ska uppfylla byggandets lagar och bestämmelser. Det är av stor 
vikt att bygghandlingarna är utformade på ett tydligt sett som gör att entreprenörerna kan uppfylla 
kraven under produktionen (Nordstrand, 2008). Detta innebär att bygghandlingarna ska 
säkerhetsställa en byggbarhet som gör att entreprenören som ska utföra arbetet har möjligheten att 
utföra det rätt. 

4.3.2 Beständighet 
I boken Byggnadsmaterial (Burström, 2007) definieras ordet beständighet. Detta innefattar bland 
annat flera typer av angrepp som exempelvis kemiskt, elektrokemiskt, fysikaliskt, biologiskt och 
strålningsangrepp. Dessutom bör sockelkonstruktionen stå emot mekanisk åverkan från yttre 
påfrestningar (Teknikhandboken, 2019). Beständighet definieras alltså som förmågan hos en 
sockelkonstruktion att bestå och uppfylla sin funktion under viss livslängd. 

Kemiskt angrepp 
Sker då materialet t.ex. kommer i kontakt med en vätska eller dylikt som har förmågan att på något 
sätt lösa upp materialet (Burström, 2007). 

Elektrokemiskt angrepp 
Innebär elektrokemiska reaktioner mellan den omgivande miljön och ett specifikt material. Hit hör 
t.ex. korrosion på metaller (Burström, 2007). 

Fysikaliskt angrepp 
Fysikaliska angrepp på byggnadsmaterial beror av följder på fysikaliska fenomen. Detta innefattar 
exempelvis rörelse i ett material till följd av temperatur och fukt genom frostsprängning (Burström, 
2007). 
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Biologiskt angrepp 
Detta innebär att någonting “levande” angriper ett material. Detta kan röra sig om t.ex. organismer 
och mikroorganismer som utför ett indirekt eller direkt angrepp på ett material.  Det mest utsatta 
materialet för detta är trä, men även andra material utsätts (Burström, 2007). 

Strålningsangrepp 
Solstrålning är i princip den enda strålningen som påverkar byggnader. Det material som påverkas 
mest av detta är trä som sakta men säkert bryts ned av UV-strålarna. Icke-organiska material 
påverkas inte nämnvärt utav solstrålning (Burström, 2007). 

Mekanisk åverkan 
Innebär att sockelkonstruktionen (i detta fall) ska kunna påverkas rent mekaniskt av saker som 
potentiellt skulle kunna trycka emot sockelkonstruktionen. Detta skulle kunna vara en snövall, en 
sparkad boll eller en påkörning av exempelvis en plogbil (Teknikhandboken, 2019). 

4.3.3 Funktion 
Till följd av de funktionskrav för hus som finns i Boverkets byggregler, BBR, utformas 
sockelkonstruktionen för att bidra till att huset uppfyller kraven. BBR anges som just funktionskrav 
eftersom BBR inte vill hindra den tekniska utvecklingen. Ett funktionskrav kan ofta uppfyllas på flera 
olika sätt (Boverket, 2019). 

Funktionskraven på en sockelkonstruktion varierar beroende på vilka funktionskrav som ställs på 
byggnaden och utifrån dem utformas sockelkonstruktionen. (Se punkt 4.1.2) 

4.3.4 Utformning 
Utformningen av sockelkonstruktionen görs enligt och beroende på ovanstående byggbarhet, 
beständighet och funktion. Inom utformningen finns parametrar som kan variera mellan olika 
sockelkonstruktioner. Sockelhöjd, isolering, yttersta skikt, täthet, infästning, övergång yttervägg 
sockelkonstruktion och närliggande mark är de som kommer att behandlas i denna rapport.  

4.4 Tidigare forskningsläge 
4.4.1 Studie 1 
Utformning av fuktskydd vid golv på mark, Nuvarande kunskaper och exempel på lösningar – 
sammanfattning och kommentarer, (1983) Lars-Olof Nilsson, Lunds tekniska högskola 

1983 sammanställde Lars-Olof Nilsson en rapport som behandlar utformningen av fuktskydd vid 
platta på mark. Rapporten behandlar i huvudsak fukttekniska aspekter. Den är 36 år gammal vilket 
gör att mycket nya rön kan ha framkommit sedan denna rapport skrevs. 

Lars – Olof Nilsson var 1983 då rapporten sammanställdes professor vid Lunds tekniska högskola 
inom ämnet byggnadsmaterial. 

Rapporten motiveras genom att många hus grundlagda med platta på mark utsattes för fuktproblem 
och fuktskador under 1970-talet. Forskning inom ämnet pågick då denna rapport sammanställdes, 
men ett behov av att sammanställa den kunskap som fanns ansågs motiverad. Innehållet i rapporten 
baseras på forskningsresultat, tillgänglig litteratur och erfarenheter från författare och andra 
angående skador. Rapporten ska fungera som ett komplement till fukthandboken.  

I rapporten beskrivs utformningen av platta på mark. Som en del av den finns utformning av 
kantbalken med, vilket kan relateras till sockelkonstruktionen. I rapporten beskrivs en principiell 
typlösning som sammanfattar rapporten, alternativt rekommenderas läsaren att läsa hela rapporten 
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och beakta övriga råd som ges där. Enligt den principiella typskissen bör kantbalken utformas som ett 
block eller en mur. Denna bör i sig vara kapillärbrytande, eller invändigt försedd med en 
kapillärbrytande värmeisolering. Kantbalken bör även utformas med en fuktspärr mellan kantbalk 
och ytterväggsanslutning och eventuellt vatten som kommer via fasadskalet måste kunna avvattnas. 
Den närliggande marken bör enligt rapporten förses med ett dränerande material av singel eller 
makadam på minst 100 mm invid kantbalken.  

4.4.2 Studie 2 
Laboratoriestudie av syllar och reglar som utsatts för regn (2011), Lars Olsson, SP – Sveriges 
tekniska forskningsinstitut 

Denna laboratoriestudie har genomförts för att öka kunskapen om problematiken med beständighet 
för trä i klimatskärmen. Enligt erfarenhet från författare till studien blir träsyllar utsatta för 
regnvatten om det regnar under montering. Delade meningar angående om detta är ett problem 
eller ej har funnits. Denna studie har därför haft som avsikt att undersöka om träsyllar och träreglar 
som kortvarigt utsätts för vatten innan eller under inbyggnad riskerar mögelpåväxt.  

I studien studerades sju olika syllösningar där ute- och inneklimat under tre månader simulerats. Fem 
stycken byggdes in i en yttervägg och två tilläts torka ut i den så kallade utedelen i klimatkammaren. 
Efter det mättes temperatur, relativ fuktighet och fuktkvot och utförde även analyser av mikrobiell 
aktivitet.  

Resultatet av studien visade att alla sju syllkonstruktioner angreps av riklig mögelpåväxt där 
vattenuppsugning kunnat ske mellan 1-3 dygn. De mest kritiska ytorna fanns i ändträt där stor 
vattenuppsugning kunnat ske och även de ytor som hade sämre möjlighet till uttorkning såsom de 
mot fuktspärr eller andra fuktiga eller ångtäta material var kritiska ytor.  

Enligt författarna till studien bedöms risken som stor för mögelpåväxt på monterade syllar och reglar 
av trä som utsätts för regn och vattenuppsugning. Kortare regnstänk som kan torka upp under 
samma dag och inte orsakar rinnande eller droppande vatten bör vara godtagbart. 

4.4.3 Studie 3 
Handledning - Mätning av fukt i putsade regelväggar (2007) Jansson A, Samuelson I, 
Byggnadsfysik, SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

Denna handledning från SP grundar sig på prov i laboratorier och undersökningar i fält. I 
handledningen lyfts fuktproblem för putsade träregelväggar. Det poängteras särskilt att ett stort 
problem är anslutningar som inte blir täta där vatten kan rinna/tränga in. Det visas ett exempel på en 
anslutning av en vägg med ytskikt av tjockputs på mineralull ansluten till en sockel där anslutningen 
mellan putsen och sockeln är otät.  

Ytterligare ett exempel tas upp där det skett en spricka i tunnputsen där vatten kan rinna in. Vattnet 
tog sig in till gipsskivan bakom isoleringen på 10 min efter att fasaden utsatts för vatten.  

I båda fall är väggen bakom av organiskt material (trä) med en luft- och ångspärr på insidan. Vatten 
som tränger in eller som byggs in under byggtiden har då svårt att torka ur och orsakar mikrobiell 
påväxt.  

4.5 Lagar, regler, riktlinjer, krav och råd 
4.5.1 Boverkets byggregler, BBR 
Boverkets byggregler, BBR, innehåller föreskrifter och allmänna råd till plan- och bygglagen, PBL, och 
plan- och byggförordningen, BVF, (Boverket 2018:4). Föreskrifter är mer detaljerade regler utifrån 
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lagar och förordningar och är bindande. De allmänna råden innehåller generella rekommendationer 
om hur någon kan eller bör handla för att uppfylla föreskrifterna (Boverket 2014). 

4.5.2 Allmän material- och arbetsbeskrivning- Hus, AMA-Hus 
Allmän material- och arbetsbeskrivning- Hus, AMA-Hus, är ett referensverk som används vid 
upprättande av beskrivningar av utförande av husbyggnadsprojekt. AMA-Hus innehåller krav för 
beprövade material, metoder och teknik (AMA-Hus 18, 2018). 

4.5.3 SS EN 1990 – Eurokode Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk 
Eurokode SS EN 1990 är den Svenska översättningen av EN 1990:2002 och verifierar de europeiska 
konstruktionsstandarderna inom bärförmåga, stadga och beständighet (SS EN 1990, 2010). 

4.5.4 Vägledning för val av exponeringsklass enligt SS-EN 206, betongrapport nr 11 
Svenska betongförreningen utgav den första utgåvan av betongrapport nr 11 år 2003. Denna skulle 
reda ut och definiera begrepp och förklara de då nyinförda exponeringsklasserna. Det fanns ett stort 
behov av detta vid denna tid eftersom de nya exponeringsklasserna till skillnad från de äldre 
”svenska miljöklasserna” var strukturerade på ett annat sätt och dessutom var fler än tidigare. I 
december 2008 reviderades rapporten första gången till följd av att andra publikationer uppdaterats. 
Detta skede även en andra gång i maj 2015 (Betongförreningen, 2, 2019). 

Betongförreningen  
Betongförreningen jobbar för att främja praktisk och teoretisk betongteknik. Den består av en 
sammanslutning av personer, företag, institutioner och verk. Totalt har föreningen ungefär 600 
enskilda medlemmar och ungefär 70 korporativa. Målen med föreningens jobb är att bidra till att 
svensk betongteknik utvecklas och främjas, vilket görs genom en rad olika aktiveter. Dessa är av 
blandad art och innefattar bland annat att ge ut en tidning, få viktig information att nå beslutsfattare 
i samhället, ordna föredrag och studiebesök, ordna betongdagen och andra event, och att initiera 
och ge ut rapporter (Betongförreningen, 1, 2019). 

4.5.5 Tätskitsgarantier i norden, TGN 
AB Tätskiktsgarantier i Norden utfärdar garantibevis TÄTSKIKTSGARANTIER™, för tätskikt på tak. 
Garantibeviset ges till tak utförda av auktoriserade takläggare som använder godkända takmaterial 
och följer AB Tätskiktsgarantier i Nordens riktlinjer. Deras trygghetspaket omfattar takmaterial, 
följdskador och takarbetet. TÄTSKIKTSGARANTIER™ för inbyggda tätskikt, gäller från 
garantitidens 2 års slut till 10 år efter slutbesiktningsdatum. År 1–2 gäller takentreprenörens egen 
entreprenadförsäkring (Tätskitsgarantier i norden, 1, 2019). 

4.5.6 ByggaF (Bygga fuktsäkert)  
ByggaF är en branschstandard som utvecklats av Fuktcentrum på Lunds universitet. Syftet med 
metoden är att tidigt i byggprocessen lyfta fram vikten av att tänka på fuktsäkerheten. På ett tydligt 
sätt dokumenteras vad som görs ur detta syfte under byggprocessen vilket säkerställer kvaliteten på 
byggnaden. Sammanfattat handlar ByggaF om hur fuktsäkerheten genom hela byggprocessen från 
planering till förvaltning med hjälpmedel kan behållas. Metoden grundar sig till stor del i begreppen 
sannolikhet, konsekvens och risk. En sammanvägning mellan sannolikhet och konsekvens ger en 
uppskattning om vilken potentiell risk som föreligger. (Fuktcentrum, 2019) 

4.6 Litteratur 
Fukthanbok- Praktik och teori  
Arfvidsson, J., Harderup, L-E. & Samuelson, I. (2017). Fukthanbok- Praktik och teori. Stockholm: 
Svensk Byggtjänst 
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Boken vänder sig till intresserade teoretiker och praktiska ingenjörer. I boken behandlas fukt och 
fuktproblem och hur olika konstruktioner kan lösas med hänsyn till fuktpåverkan.  

Rapporter och uppsatser  
Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur 

Är en vägledande bok för den som ska utforma en rapport eller annan skriftlig dokumentation. Boken 
tar upp sökning, läsning och skrivning av vetenskapliga dokument. 

Så byggdes husen 1880–2000 
Björk, C. & Kallstenius, P. & Reppen, L. (2002). Så byggdes husen 1880–2000. Stockholm: Formas 
förlag 

Boken beskriver utvecklingen under perioden 1880-2000 av de svenska flerbostadshusen. Den 
belyser viktiga steg i utvecklingen avseende konstruktion, material och arkitektur. 

Byggnadsmaterial, uppbyggnad, tillverkning och egenskaper  
Burström, P-G (2007). Byggnadsmaterial, uppbyggnad, tillverkning och egenskaper. Lund: 
Studentlitteratur 

I denna bok behandlas olika typer av byggnadsmaterial. De olika egenskaperna för materialen 
beskrivs och kopplas genom exempel till olika material. Generellt går boken igenom uppbyggnad, 
tillverkning och egenskaper för de vanligaste byggmaterialen som används i Sverige. Denna kunskap 
kan användas för att bedöma material utifrån olika perspektiv.  

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys  
Hjerm, M. & Lindgren, S. (2010). Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. Malmö: Gleerups 

Boken riktar sig till högskole- och universitetsstuderande. I boken förklaras hur analys av olika typer 
av data utförs. Författarna går igenom både kvantitativ och kvalitativ analys. 

Byggprocessen  
Nordstrand, U. (2008). Byggprocessen. Stockholm: Liber AB 

Denna bok beskriver de centrala aktiviteterna i byggandet från det att ett projekt börjar projekteras 
till att det byggs och förvaltas tekniskt. Boken förklarar begrepp och går igenom villkor och 
förutsättningar för byggande i Sverige. 

Byggnaders klimatskärm  
Petersson, B-Å. (2018). Byggnaders klimatskärm. Lund: Studentlitteratur 

Boken kan användas som lärobok inom husbyggnadsteknik och som referens och handbok för 
yrkesverksamma inom byggbranschen. Fokus ligger på funktionsrelaterade byggnadstekniska 
utföranden. Utifrån definierade funktionskrav för byggnadsdelar visar boken hur byggnadens 
klimatskärm byggs upp samtidigt som den uppfyller föreskrivna mål om fuktsäkerhet, 
energieffektivitet och beständighet. 

Närhet och distans  
Repstad, P. (2007). Närhet och distans. Oslo: Universitetsforlaget 

Boken är praktisk inriktad inom kvalitativ metod och behandlar och beskriver analys och tolkningar 
av kvalitativ data.  
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Praktisk husbyggnadsteknik 
Sandin, K. (2007). Praktisk husbyggnadsteknik. Lund: Studentlitteratur 

Boken ger en översiktlig beskrivning av hur ett hus kommer till och vilka komponenter som ingår i en 
byggnad. 

Praktisk byggnadsfysik 
Sandin, K. (2010). Praktisk byggnadsfysik. Lund: Studentlitteratur 

Boken vänder sig till studenter på tekniska högskolor inom samhällsbyggnad. Valda delar kan även 
vara till stor nytta för yrkesverksamma inom byggbranschen.  

I boken beskrivs ett antal skadefall eller problem inom byggnadsfysiken. Det finns en praktisk 
genomgång av teorierna för värme och fukt. Boken avslutas med genomgång av olika byggnadsdelar 
och anslutningar mellan byggnadsdelar ur en byggnadsfysikalisk synvinkel.  

Bygga hus – illustrerad bygglära 
Strandberg, B. & Lavén, F. (2018). Bygga hus – illustrerad bygglära. Lund: Studentlitteratur 

Boken kan användas undervisning och till dagligt projekteringsarbete. Den är konkret och är en 
praktisk guide till ett hållbart byggande med fokus på metoder som håller hög kvalitet och är 
fuktsäkra och energieffektiva. 
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5. Genomförandet 
Ur tillhandahållet material innehållande ritningar från tidigare projekt av K&M, sorterades alla 
sockelkonstruktioner ut. Dessa sorterades sedan utifrån stomme, sockeltyp och fasadtyp. Ett urval 
gjordes tillsammans med näringslivshandledaren på 41 stycken exempel för att användas som 
underlag vid intervjuerna med sakkunniga, dokumentet fick namnet “Urval sockelkonstruktioner” 
och kommer inte offentliggöras.  

Relevant litteratur, artiklar, lagar, regler, riktlinjer, krav och råd studerades. Mycket av litteraturen 
fanns i K&Ms bibliotek, i vår tidigare kurslitteratur, eller var information som vi stötte på när vi 
undersökte området. I resultat redovisas relevant information som kom fram i samband med 
sökningen. I teoretiskreferensram presenteras källor vi valde att använda. 

Utifrån den information som hittades togs en intervjuguide fram där fokus låg på att få svar på frågor 
rörande kriterierna (se 4.3), intervjuguiden finns bifogat i Bilaga 3. Underlaget till intervjuerna 
innefattande intervjuguide och ”Urval sockelkonstruktioner” och var lika för alla och skickades till 
intervjupersonerna innan intervjuerna. Beroende på intervjupersonens huvudområde hur 
intervjuerna utvecklades har följdfrågor ställts.  

Intervjuerna utfördes med elva sakkunniga som valts ut av näringslivshandledaren. Dessa bestod av 
två stycken konstruktörer, tre stycken fuktsakkunnig, en professor inom byggnadsmaterial, en 
betongsakkunnig, en prefabsakkunnig, två stycken byggsakkunniga och en tätskiktssakkunnig. De 
sakkunniga presenteras närmare i Bilaga 1. Intervjuerna utfördes på K&Ms kontor, i lokal tillhörande 
intervjuperson, eller per telefon och tog mellan 1–2 timmar styck. Under intervjuerna behandlades 
intervjuguiden och ”Urval sockelkonstruktioner”. I vissa fall mailade intervjupersonen tillbaka ”Urval 
sockelkonstruktioner” med kommentarer och noteringar och i andra fall diskuterades den under 
intervjun. 

Intervjuerna transkriberades och sammanställdes efter intervjun och mailades sedan till sakkunniga 
för godkännande. I vissa fall kompletterades underlaget enligt sakkunnigs åsikt.  

Relevant litteratur om sockelkonstruktioner granskades vidare och sammanställdes som en del av 
rapportens resultat.  

De sakkunnigas åsikter redovisades som en del av resultatet.  

För att gestalta, tolka och förtydliga resultatet ritades egna typskisser upp utifrån de olika kriterierna. 
Dessa placerades under analys. 

Resultatet analyserades utifrån frågeställning och syfte.  

5.1 Diskussion 
Alla sakkunniga har fått samma frågor under intervjuer för att kunna uppnå en viss grad av 
standardisering. Eftersom de olika sakkunniga har olika kunskapsområden har intervjuerna behandlat 
olika frågor olika mycket beroende på intervjuperson. Intervjupersonerna har därför haft olika tyngd i 
de olika frågorna beroende på deras huvudområden.  

Intervjuunderlaget blev stort och intervjuerna tog längre tid att genomföra, transkribera och 
sammanställas än vad som uppskattats. Det har bidragit till att resultatet blivit mer generellt än vad 
som från början var tänkt.  
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6. Resultat 
Resultatet är uppbyggt med huvudrubriker och underrubriker. Huvudrubriken beskriver vad som 
behandlas och underrubriker beskriver vart resultatet kommer ifrån. Nedan finns en förklaring av 
underrubrikerna.  

Sakkunniga 
Redovisningen av de sakkunnigas åsikter under resultat har gjorts av sakkunniga som en grupp. 
Tillvägagångssätt har valts på grund av att de sakkunniga som intervjuats har olika erfarenheter och 
kunskapsområden. Deras åsikter går därför inte alltid att väga mot varandra. Studien är kvalitativ, det 
innebär att vad som har sagts ger större tyngd än hur många som sagt det. I Bilaga 2 återfinns svar 
från respektive sakkunnig.  

Litteratur 
Relevant information från vald litteratur har sammanställts under respektive huvudrubrik.  

Lagar, regler, riktlinjer, krav och råd 
Relevant information från lagar, regler, riktlinjer, krav och råd har sammanställts under respektive 
huvudrubrik. De flesta delar är återgivna som citat i ursprungsform eftersom vi på ett transparent 
sätt vill visa den information som finns.  

6.1 Sockelkonstruktionens funktion enligt sakkunniga 
Sockelkonstruktionens funktion är att skydda det som finns på insidan. Den ska skydda mot fukt som 
vill tränga in i byggnaden i form av markfukt, regn, slagregn, regnstänk, ytvatten, fukttillskott inifrån, 
snöfickor och kunna leda ut (dränera) vatten som kommit in uppifrån eller inifrån. Till följd av att den 
inte kan uppfylla sina andra funktioner om den går sönder ska den också klara av den rådande 
exponeringen i omgivande miljö och den mekanisk åverkan av yttre omständigheter. Om 
ovanliggande vägg bekläds av en tung skalvägg kan sockelkonstruktionens funktion även vara att 
bära denna vägg. Sockelkonstruktionen bör även vara estetiskt tilltalande och tillräckligt isolerad för 
att uppfylla kraven på energiförbrukning och termisk komfort. 

6.2 Risker med sockelkonstruktioner enligt sakkunniga 
Den största risken i en sockelkonstruktion ligger i materialanvändandet. Att använda en organisk 
stomme eller ett organiskt material närmre mark än 200 mm anses vara en stor risk. Det är inte 
heller lämpligt att montera ett tätskikt på en organisk stomme nära mark då det är väldigt riskfyllt att 
förlita sig på att detta måste hålla. Vid ett eventuellt inläckage blir konsekvenserna snabbt stora. En 
lösning på detta är att lyfta upp det organiska materialet på en betongsarg, alternativt sänka marken 
om möjlighet till detta finns. Dock måste betongskarvarna vara vattentäta om de ligger nära eller i 
mark. Att använda fibercementskivor med cellulosafibrer närmre än 200 mm från mark 
rekommenderas inte. 

Många av de fuktskador som drabbar husbyggnader är på grund av fel i projekteringen. Generellt är 
anslutningar och skarvar kritiska delar av en byggnad och där bör extra tid och kraft läggas i 
projekteringen. Viktigt är att montageordningen finns i åtanke vid projektering. Att se till att 
konstruktionen klarar sig även om den står öppen och montag av en viss del fördröjs är av yttersta 
vikt. Dessutom är det viktigt att eventuell fukt som tar sig in under byggtiden på ett effektivt sätt kan 
torka ut när huset är tätt.   

Vid montering av tätskikt är det viktigt att se till att det fästs på tillräckligt torrt material, för att det 
ska sitta som det ska. Ju mer veck och vik ett tätskikt har, desto större är risken att det blir fel vid 
utförande.  
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6.3 Sakkunniga om lagar, regler, riktlinjer, krav och råd  
Många av de sakkunnig anser att de lagar, regler, riktlinjer, krav och råd som finns angående 
utformning av sockelkonstruktioner är otydliga. Det som finns är allmänt och tolkningsbart och 
egentligen samma regler som gäller för alla andra delar av en byggnad. Kraven som finns gäller 
energi, termisk komfort, lufttäthet och fukt. Dessutom måste även kraven på det statiska systemet 
och byggbarheten uppfyllas för sockelkonstruktionen.  

För att underlätta och förtydliga skulle direkt applicerbara typprinciper kunna fylla denna avsaknad 
av konkreta riktlinjer. De sakkunniga hänvisar till BBR, AMA och TGN. Utöver dess hänvisar de även 
till Fuktcentrum, SBUF, RISE, Bygga F, Fukthandboken, rapporten Vägledning för val av 
exponeringsklass enligt SS-EN 206 och egna erfarenheter. 

6.4 Byggbarhet 
Litteratur 
Projektering är ett lagarbete mellan flera discipliner: arkitektur, konstruktion, VVS, el, byggaktör, 
med flera. Det är viktigt att det finns en öppen dialog mellan alla parter så att bra byggtekniska 
lösningar utan kollisioner mellan olika byggnads- och installationskomponenter kan arbetas fram. 
Målet med projektering av en byggnad är att ta fram bygghandlingar som uppfyller byggaktörens 
önskemål och krav. Bygghandlingarna ska vara ett heltäckande underlag för dem som ska uppföra 
byggnaden, det vill säga att entreprenören kan bygga det som visas på bygghandlingarna 
(Nordstrand, 2008). I dagens huskonstruktioner tillgodoser i princip varje materialskikt ett tekniskt 
funktionskrav och dessa måste fungera för att inte få oönskade konsekvenser. En konstruktionsdetalj 
med många skikt ger fler möten och skarvar mellan materialskikt och element vilket innebär att det 
krävs stor noggrannhet i både projektering och produktion. Det är ett delat ansvar inom respektive 
åtagande för projektör och entreprenör. I praktiken innebär det att konstruktionsdetaljer med färre 
skikt och möten är enklare att utföra rätt (Strandberg & Lavén, 2018). 

Sakkunniga 
Generellt underlättas byggbarheten om konstruktioner projekteras med enkla geometrier med få 
material och moment. Byggbarhet handlar mycket om tid, fler moment innebär större risk att det blir 
fel samt förlänger byggtiden.   

Grundläggningen av en tung fasad är någonting utav det svåraste med sockelkonstruktionen. Om den 
är tung och inte kan hänga ihop med konstruktionen innanför isoleringen på något sätt måste den få 
en särskild ”grundläggning” utan att skapa köldbryggor i sockelkonstruktionen. För att underlätta 
utförandet är det viktigt att lösa detta på ett bra sätt redan i projekteringen.  

Det är viktigt att det finns en förståelse hos projektören för hur det fungerar i praktiken med 
utförande och montage. Till exempel är det viktigt att en eventuell tätskiktsmontör har tillräckligt 
med plats för att montera detta och dessutom kan det vara kritiskt med montageordningen av just 
tätskiktet om byggnaden kommer stå otät en tid efter att detta monterats. Fukt som kommer in 
under byggtiden måste ha möjlighet att på kortare sikt kunna torka ut då huset blir tätt.   

För att nå en bättre förståelse för det praktiska byggandet är det som projektör bra att hålla en 
dialog med byggentreprenören tidigt i projekteringen och vara öppen för förändringar och 
förenklingar. Det är även viktigt att under byggtiden vara är ute på plats och verifierar sin ritning och 
kontrollerar att den fungerar att bygga efter. Om konstruktionerna är komplexa ska ritningarna vara 
heltäckande och de svåraste snitten ska finnas redovisade och visa hur det ska lösas praktiskt. 
Ritningarna kan även kompletteras med arbetsgångar som förklarar var och varför ett specifikt 
moment bör utföras, alternativt kan en arbetsberedning innan kritiska moment föreskrivas. 
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Lagar, regler, riktlinjer, krav och råd 
BBR, 2:31 Projektering och utförande 

 Allmänt råd 
För att säkerställa att byggnader blir projekterade och utförda enligt gällande regler bör 
byggherren i ett tidigt skede överväga behovet av relevant kompetens för respektive 
uppgift som tillsammans med förutsättningarna för projektering och utförande 
presenteras som underlag för kontrollplanen. När beräkningar används vid 
projekteringen bör de baseras på modeller som i rimlig utsträckning beskriver 
byggnadsdelens egenskaper vid aktuell påverkan eller avsedd användning. Beräkningen 
bör ske med ingångsparametrar som beskriver den påverkan byggnadsdelen eller 
systemet i drift förväntas utsättas för och de materialegenskaper som byggnadsdelen 
förväntas ha under den avsedda brukstiden. Beräkningsmodellen bör även ta hänsyn till 
normala utförandetoleranser. Om osäkerheten i en beräkningsmodell, 
ingångsparametrar eller i tillgängliga mätmetoder är stor bör hänsyn tas till detta. När 
projektering baseras på beprövade lösningar bör det säkerställas att förutsättningarna i 
det aktuella fallet stämmer överens med förutsättningarna för den beprövade lösningen 
eller att det utretts att konsekvenserna av en avvikelse inte påverkar byggnadsdelens 
funktion menligt. Projekteringen bör redovisas på ritningar och i andra handlingar på ett 
sådant sätt att det kan verifieras att kraven i dessa föreskrifter uppfylls. Utifrån 
upprättade projekteringshandlingar bör avvikelser från nominella mått inte överstiga 
gällande toleranser. Avvikelser från projekteringshandlingarna eller åtgärder som inte 
anges på någon projekteringshandling bör inte göras förrän det klarlagts att 
byggnadsdelens funktion inte äventyras. Samråd bör ske med den som ansvarar för 
projekteringshandlingarna. (BFS 2011:26). (Boverket, 2018:4, 2:31). 

BBR, 6:511 Definition fuktsäkerhetsprojektering 
Systematiska åtgärder i projekteringsskedet som syftar till att säkerställa att en byggnad 
inte får skador som direkt eller indirekt orsakas av fukt. I detta skede anges även de 
förutsättningar som gäller i produktions- och förvaltningsskedet för att säkerställa 
byggnadens fuktsäkerhet. (Boverket, 2018:4, 6:511). 

6.5 Beständighet 
Litteratur 
Vid val av produktionsmetoder, material och tekniska lösningar, är det viktigt att ta hänsyn till att en 
byggnad ska ha en god beständighet. En byggnad ska vara brukbar under en rimlig ekonomisk 
livslängd och medföra rimliga miljöbelastningar. Byggnadsdelar med kortare livslängd än byggnadens 
livslängd bör vara lätt att byta ut. Det är även viktigt att de är lättåtkomliga för eventuella kontroller 
och underhåll (Petersson, 2018). 

Sakkunniga 
En sockelkonstruktions beständighet kan ses ur flera olika perspektiv. Det som framförallt påverkar 
beständigheten är fukt, täthetslösning, typ av material, mekanisk åverkan och yttre faktorer som 
exempelvis tösalter. 

De lösningarna som är mest beständiga och kostnadseffektiva på 50–100 år, är de 
sockelkonstruktioner som har ett yttersta skikt av platsgjuten betong eller sten. Positivt för 
beständigheten är om sockelkonstruktionens yttre skikt går lätt att rengöra. Betong kan behandlas 
med en enligt sakkunniga relativt billig silanimpregnering för att öka betongens beständighet. Den 
fungerar som en hinna som förhindrar kapillärt vatten som innehåller bland annat smuts och salter 
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att sugas in i materialet, däremot förhindrar den inte materialets förmåga att släppa igenom ånga. 
I rapporten Vägledning för val av exponeringsklass enligt SS-EN 206 av Betongförreningen finns 
rekommendationer gällande exponeringsklasser för socklar, det yttersta skiktet i en 
sockelkonstruktion. Om det finns ett tätskikt med i sockelkonstruktionen är det en fördel om detta 
går att byta ut eller laga utan att behöva demontera delar av huset. Generellt är det en fördel om 
delar i sockelkonstruktionen som har behov av renovering eller underhåll under byggnadens livslängd 
är lättåtkomliga.  

En kritisk aspekt ur beständighetssynpunkt är om det yttre skiktet är en betongsockel och är 
ihopmonterad med den inre betongkonstruktionen med armeringsjärn. Saknar armeringsjärn som 
går genom isolering korrosionsskydd är det en stor risk att de korroderar eftersom den delen av 
armeringsjärnet inte är ingjuten i betong. 

Om sockelkonstruktionen utgör en bärande del av stommen bör den inte ses som utbytbar och bör 
ha en livslängd minst lika lång som byggnaden, det vill säga vanligtvis 50 år. Går den inte att åtgärda 
borde den ha en livslängd på 100 år. Är den däremot inte bärande och enkelt kan bytas ut kan den 
projekteras med en kortare livslängd, men minst 20-25 år. Ibland kan det skilja relativt lite i initial 
kostnad att utföra till exempel en betongsockel med livslängd 100 år eller 50 år. Då finns mycket att 
vinna på genom att ge den en livslängd på 100 år. 

Yttersta skiktet i sockelkonstruktionen skulle kunna ses som en anläggningskonstruktion. Det skulle i 
många fall innebära att kvaliteten på till exempel betongen ökat och givit sockelkonstruktionen en 
högre beständighet och en längre livslängd.   

Generellt styrs mycket av vad byggaktören sätter för krav på byggnaden och vilken budget som 
finns. Ska byggnaden stå under en längre livslängd och förvaltas av den som är byggaktör kommer 
byggnaden antagligen hålla en högre kvalitet och beständighet. 

Lagar, regler, riktlinjer, krav och råd  
BBR, 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd 

Allmänt råd   
Byggherren får välja de material och tekniska lösningar som är ekonomiskt rimliga och 
praktiska att sköta så länge lagens krav på ekonomiskt rimlig livslängd uppfylls. Med 
livslängd avses den tid under vilken en byggnad eller byggnadsdel med normalt 
underhåll uppvisar erforderlig funktionsduglighet. Byggnadsdelar och installationer med 
kortare livslängd än byggnadens avsedda brukstid bör vara lätt åtkomliga och lätta att 
byta ut samt även på annat sätt vara lätta att underhålla, driva och kontrollera. 
Byggnadsdelar och installationer som inte avses bytas ut under byggnadens avsedda 
brukstid bör antingen vara beständiga eller kunna skyddas, underhållas och hållas i 
sådant skick så att kraven i dessa föreskrifter uppfylls. Förväntade förändringar av 
egenskaperna bör beaktas vid val av material och tekniska lösningar. (BFS 
2011:26). (Boverket, 2018:4, 2:2). 
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SS EN 1990, 2.3 Avsedd livslängd 
Den avsedda livslängden bör anges (SS EN 1990, 2010, 2.3).

 
Figur 13. (Tabell 2.1 – Förslag på avsedd livslängd, SS EN 1990, 2010, 2.3) 

SS EN 1990, 2.4 Beständighet 
Bärverket ska dimensioneras så att nedbrytningen under dess avsedda livslängd inte 
försämrar dess avsedda funktion mer än vad som förutsatts, med beaktande av 
miljöbetingelserna och den förutsedda nivån på underhållet (SS EN 1990, 2010, 2.4). 

6.6 Utformning 
Litteratur 
Konstruktioner ska dimensioneras och byggas för att klara av påverkan från ute- och inneklimatet 
såsom nederbörd, vind, luftfukt, lufttryckskillnader, markfukt och byggfukt. För att säkerhetsställa att 
byggnader inte får skador orsakade av fukt bör åtgärder vidtas tidigt i projekteringsskedet. Det är 
viktigt att använda sig av väl beprövade lösningar som är dokumenterade från tidigare erfarenheter. 
Samtidigt är det viktigt att vara kritisk och inse att det kan finnas nyare material med andra 
egenskaper som är bättre lämpade till rådande förutsättningar. Men det är alltid viktigt att 
materialen är väl dokumenterade och uppfyller de krav som ställs på dem (Petersson, 2018). 

Lagar, regler, riktlinjer, krav och råd  
BBR, 6:11 Material  
Material och byggprodukter som används i en byggnad ska inte i sig eller genom sin 
behandling påverka inomhusmiljön eller byggnadens närmiljö negativt då 
funktionskraven i dessa regler uppfylls (Boverket, 2018:4, 6:11). 

 
6.6.1 Sockelhöjd 
Litteratur 
Vid anslutningen när yttervägg möter mark utsätts en byggnad betydligt mer av fukt än högre upp på 
fasaden. En byggnad bör förses med en ordentlig sockel för att skydda mot fuktskador och 
nedsmutsning av regnstänk, speciellt om byggnaden har en fasad av trä. Då bör avståndet mellan 
mark och ytterfasad vara 300 mm och vid skyddade lägen minst 200 mm. Samtidigt är det viktigt att 
tänka på kraven på tillgängligheten vid entréer, detta medför ofta en lägre sockelhöjd just vid entréer 
(Strandberg & Lavén, 2018). 
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En hög sockel är att föredra för att minimera risken att regn- eller smältvatten rinner in ovanpå 
grunden. Sockelhöjden bör aldrig understiga 100 mm för att kunna reducera belastningen från 
vattenstänk. För fuktkänsliga material bör sockelhöjden vara minst 200 mm (Arfvidsson, et al. 2017). 

Sakkunniga 
Sockelhöjden beror bland annat av stommtyp och omgivning men generellt bör sockelhöjden ligga 
mellan 200 – 300 mm. Där det skottas och hålls undan snö på vintern kan sockelhöjden dras ner 
medan på ställen där det kan uppstå stora snöansamlingar som aldrig skottas bort bör sockelhöjden 
höjas. Är stommen helt av betong, dvs. oorganisk, blir konsekvenserna av ett inläckage relativt små i 
jämförelse med en organisk stomme där sockelhöjden är viktig och konsekvenserna och åtgärderna 
blir stora vid ett eventuellt inläckage. Det mesta går att lösa på ett eller annat sätt, men det är viktigt 
att väga risk mot konsekvens. 

Lagar, regler, riktlinjer, krav och råd  
BBR, 6:5324 

Allmänt råd  
Avståndet mellan markytan och underkant fuktkänsliga fasader bör vara minst 20 cm så 
att regnstänk inte gör fasaden fuktig eller smutsar ned denna. (BFS 2014:3). (Boverket, 
2018:4, 6:5324). 

 
Enligt ”Tätskiktsgarantier i norden” bör en sockel på en byggnad vara så hög som möjligt och 
minimera risken för att regn eller smältvatten rinner in och ger fuktskador. Där sockelhöjden anges 
utifrån marknivåerna på terrass eller innergård och bör vara minst 300 mm eftersom de också 
rekommenderar att tätskikt ska utföras med minst 300 mm räknat från marknivå/överkant färdig 
överbyggnad (Tätskiktsgarantier i norden, 2, 2019). 
 
Enligt AMA-HUS, Figur HSD.161/1, HSD.162/2, ska sockelhöjden från mark till träfasad vara minst 200 
mm (Svensk Byggtjänst, 2018). Se nedan.  
 

  
Figur 14.  
(Svensk Byggtjänst, 2018, Figur HSD.161/1)  

Figur 15.  
(Svensk Byggtjänst, 2018, Figur HSD.161/2)  
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6.6.2 Isolering 
Litteratur 
Vid anslutningar mellan olika byggelement kan det av olika skäl uppstå en köldbrygga. Det är viktigt 
att reducera inverkan av köldbryggor för att uppnå ett gott inomhusklimat och energieffektivitet. Att 
reducera köldbryggor är även ett sätt att förhindra fukt- och mögelproblem som kan uppstå vid 
anslutningar eftersom kalla ytor kan ge upphov till kondensbildning (Strandberg & Lavén, 2018). 

Kantisolering kan utföras på olika sätt, i eller på kanten av plattan. Det mest effektiva är när 
isoleringen dras obruten längs kanten och möter ytterväggens isolering. Beroende på vilken sorts 
uppbyggnad ytterväggen som möter plattan har blir lösningarna olika. Vid lätta fasader är det enkelt 
att utforma en heltäckande och obruten värmeisolering som i princip reducerar köldbryggan helt. Det 
blir mer komplicerat när fasaden är tung och en separat grundmur för att ta hand om lasterna 
behövs. Det finns många exempel på utförande, men viktigt vid utformningen är att reducera 
köldbrygga så mycket som möjligt (Sandin, 2010). Eftersom utvändig isolering gör konstruktionen 
varm och fukttransporten då sker utåt medför det generellt ett bättre fukttillstånd i 
grundkonstruktionen än invändig värmeisolering (Petersson, 2018), (Arfvidsson, et al. 2017), 
(Strandberg & Lavén, 2018). 

Sakkunniga 
Det bästa sättet att utforma isoleringen i en sockelkonstruktion är obruten från ytterväggen ner till 
fundamentet utan genombrott av stål eller betong, den bör gå i linje med isoleringen i ytterväggen 
för att inte skapa någon onödig köldbrygga. Isoleringen fungerar som ett konstruktivt fuktskydd 
eftersom det ger delar av konstruktionen högre temperaturer och minskar risken för kondens. 
Lämplig isolering är cellplast, PIR, foamglass, och dränerande isolering. Val av isolering påverkas 
bland annat av pris, värmemotstånd, tryckhållfasthet, sprödhet och montage. Viktigt är att beakta 
huruvida isoleringen kommer belastas av fukt. Många leverantörer av isolering hävdar att 
isoleringarna är vattentäta även fast det på längre sikt inte är det. Isolering som påverkas av ett 
tätskikt som ska varmsvetsas eller varmklistras bör tåla brand och höga temperaturer.  

Isoleringen kan utformas på olika sätt och placeras på olika ställen i sockelkonstruktionen, den 
behöver därför inte alltid ses som ett skikt. Huvudsaken är att hela sockelkonstruktionen i sig har ett 
tillräckligt stort värmemotstånd. 

Lagar, regler, riktlinjer, krav och råd  
BBR 6:4 Termiskt klimat  

BBR 6:41 Allmänt  
Byggnader ska utformas så att tillfredsställande termiskt klimat kan erhållas.   

Allmänt råd  
Med tillfredsställande termiskt klimat avses  

– när termisk komfort i vistelsezonen uppnås,  

– när ett för byggnaden lämpligt klimat kan upprätthållas i övriga utrymmen i byggnaden 
med beaktande av avsedd användning.  

Termiskt klimat har också inverkan på byggnadens beständighet. Regler om termisk 
komfort ges även ut av Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten. (BFS 
2014:3). (Boverket, 2018:4, 6:4, 6:41).  
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BBR 6:411 Tillämpningsområde  
Kraven på termiskt klimat gäller i hela byggnaden. Kravet på termisk komfort gäller rum 
eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt. (Boverket, 2018:4, 
6:411)  

AMA-HUS, IBC.2, Termisk isolering i mark intill grundkonstruktion 
Isolering i mark ska vara fuktbeständig och icke kapillärsugande. 
Isolering ska ha erforderliga fukt – och värmetekniska egenskaper för kontakt med 
vatten i mark. 
Isolering ska ha erforderlig bärförmåga (Svensk Byggtjänst, 2018, IBC.2). 
 
AMA-HUS, IBC.3, Termisk isolering utvändigt på murad eller gjuten grundsockel eller 
grundkantbalk 

Sockelelement, grund – och kantbalkselement 
Element ska bearbetas, monteras, armeras, motgjutas, och efterbehandlas enligt 
tillverkarens dokumenterade anvisningar (Svensk Byggtjänst, 2018, IBC.3). 

6.6.3 Yttersta skiktet 
Litteratur 
Salt- eller kalkutfällningar kan förekomma på betong, puts, tegel m.m. Saltutfällning sker när vatten 
avdunstar vid ytan medan saltet kristalliseras och blir kvar. Det kan bero på att vattnet transporterar 
salt från omgivningen eller att vatten löser upp salt inuti ett material.  

Kalkutfällning uppträder när utfälld kalciumhydroxid från betong eller bruk ansamlas vid 
ytan. Vid kontakt med koldioxid omvandlas kalciumhydroxiden snabbt till svårlösligt 
kalciumkarbonat (Arfvidsson, et al. 2017). 

Salt- och kalkutfällningar tvättas ofta bort i samband med kraftiga slagregn.  

För att undvika skador och angrepp av exempelvis mikroorganismer kan egenskaperna hos material 
förbättras genom impregnering. Impregnering går även att använda för att förhindra 
vattenintränging i material. Ofta används olika typer av silikoner som bildar ett tunt skikt utanpå 
materialet som är vattenavvisande, men det påverkar inte ångtransporten. Vanliga silikontyper är 
silikonat, silan, siloxan och silikonharts. En vattenavvisande behandling anses ofta ha en livslängd på 
10 år innan det behövs en ny behandling, det är enligt författarna till Fukthandboken fel. Utförs 
behandlingen på rätt sätt med rätt preparat är livslängden betydligt längre. Det finns behandlingar 
som fortfarande fungerar efter 50 år (Arfvidsson, et al. 2017). 

Natursten som till exempel granit eller andra hårda stensorter användes ofta som sockel under 1800-
talet när stenstäderna började byggas. Dessa återfanns i yttermurar till hus av natursten. Granit är en 
av de hårdaste sorterna av sten som finns och generellt är naturstenens beständighet mot ljus 
mycket bra. Det finns risk att missfärgningar kan uppstå på natursten som exempelvis fungerar som 
en beklädnad. Dessa missfärgningar kan komma från bakomliggande material när salter från dessa 
transporteras ut och sätter sig på stenytan. Detta problem kan avhjälpas genom att montera den 
eventuella stenbeklädnaden med en ventilerad luftspalt. Vittring är ett förekommande problem hos 
sten, dock har byggnadssten från Sverige en mycket god beständighet mot detta (Burström, 2007). 

Sakkunniga 
Betong eller natursten som exempelvis granit anses vara de bäst lämpade materialen att använda 
som yttre skikt på en sockelkonstruktion. Sten är oftast dyrare och mer omständligt att montera. 
Däremot är det ett hydrofobt material som inte suger vatten vilket är till dess fördel. Sten 
har hög beständighet och kan ofta ses i ursprungsform på gamla hus.  
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Betong som yttersta skikt bör vara vattentät och kan även hydroforberas/silanimpregneras för att 
öka dess beständighet. Denna impregnering sprutas eller målas på och skapar en skyddande hinna på 
betongen som får kapillärt vatten att rinna av medan betongen fortfarande kan andas. En bärande 
betongsockel kan dimensioneras för en längre livslängd, det kostar inte så mycket i produktion men 
ger mycket beständighetsmässigt.  

Cellplast med någon form av puts eller fibercementskiva avrådes eftersom dessa är känsliga mot 
mekanisk åverkan och helt enkelt går sönder fort. En cellplast med en ytterskiva av 10 mm 
fiberförstärkt betong skulle kunna fungera. Vid tegel ner i mark bör frosttåligt tegel och bruk 
användas. Ett billigare och smidigare alternativ till sten skulle kunna vara STENI-terraskiva som ser ut 
som sten med är gjort av glasfiberarmerad polymerkomposit med en yta av krossad natursten. Plåt 
har en tendens att lätt bli bucklig. 

Lagar, regler, riktlinjer, krav och råd 
Enligt ”Tätskiktsgarantier i norden” bör en sockel vara rejäl och vara gjord utav betong. 
(Tätskiktsgarantier i norden, 2, 2019). 

6.6.4 Täthet 
Litteratur 
I materialets porer sker fukttransporten, den kan ske i ångfas eller vätskefas. Transporten i ågfas sker 
genom diffusion eller konvektion och transporten i vätskefas sker genom kapillärsugning (Sandin, 
2010). Med ett dränerande- och/eller kapillärbrytande skikt kan grundkonstruktionen stå emot 
markfukt, men om vattentryck uppstår behövs ett kvalificerat vattentätskikt (Petersson, 2018). Vid 
användning av tätskikt, exempelvis en asfaltstryckning eller membranisolering kring byggfuktiga 
material ökar dock tiden för uttorkning eftersom fukttransportvägarna blir längre och ibland färre 
(Petersson, 2018), (Arfvidsson, et al. 2017). Detta är således viktigt att beakta vid användning av 
tätskikt.   

Vid dimensionering mot fukt ska säkerheten mot fuktskador vara större för byggnadsdelar som är 
svåra att åtgärda, exempelvis dräneringslager, kapillärskydd och ytterväggssyllar (Arfvidsson, et al. 
2017).  

En mycket viktig detalj är tätning av fogar mellan olika element så att inte fukt kan tränga in till 
känsligare material i konstruktionen (Sandin, 2010).  

Sakkunniga 
Tätskikt i en sockelkonstruktion behövs inte alltid, det är ibland överflödigt, ibland behövligt och 
ibland rent av opassande. Om det behövs beror dels på typ av stomme, material och hur 
omgivningen ser ut och förväntas påverka sockelkonstruktionen.  

Om konstruktionen består av en oorganisk stomme (till exempel betong) och marken ligger 200-
300 mm under överkant bottenplatta, tillika färdigt golv, behövs i regel inget tätskikt. Är det däremot 
vertikala eller horisontella skarvar i marknivå eller under mark kombinerat med någon form av 
fuktbelastning behövs normalt ett tätskikt över dessa skarvar. Det anses även nödvändigt om 
stående vatten under en längre tid emot sockelkonstruktionen av någon anledning riskeras.  
Angående uppdrag av tätskikt över mark varierar det mellan de sakkunniga som tycker att det ska 
dras upp mellan 100 mm – 300 mm över marknivå.   

Rent fukttekniskt i en sockelkonstruktion utan tätskikt bör det placeras en 
kapillärbrytande isolering på ett sådant sätt att innanförliggande material är varmare än 
utanpåliggande. Då kommer ånghalten i de utanpåliggande materialen bli lägre och 
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fukttransporten gå utåt. Med detta utförande klarar en sockelkonstruktion utan tätskikt i regel att stå 
i kontakt med våt mark och tillfälliga fuktbelastningar eftersom den sedan kan torka utåt, men den 
yttersta delen hindras inte från att bli våt. Det är viktigt att hela konstruktionen är lufttät och att den 
uppfyller kraven på fuktsäkerhet, det vill säga att de ingående materialen inte blir fuktigare än det 
acceptabla fukttillstånden för respektive material.  

Tätskiktet är en känslig del och det är viktigt att det utförs noggrant och rätt om det är en del 
av konstruktionen. Det är viktigt att ta sig tid med monteringen och att den monteras på rätt 
underlag enligt anvisningar från leverantören. I projekteringen bör ytan där tätskiktet ska sitta 
utformas med så få hörn och vinkeländringar som möjligt för en tät applicering. Det är även viktigt 
att ritningarna är utförliga och visar att lösningen fungerar.  

Är stommen organisk (till exempel trä) kan det snarare vara negativt med tätskiktet utanpå denna 
eftersom den hindrar stommens möjligheter att torka utåt (om tätskiktet sitter på utsidan av 
stommen). Dessutom blir ett eventuellt läckage genom tätskiktet snabbt väldigt kritiskt då mikrobiell 
påväxt snabbt uppkommer på organiska material. En lösning på detta är att ställa den organiska 
stommen på ett oorganiskt material, förslagsvis en betongsarg som gjuts direkt på betongplattan. På 
detta sätt lyfts det organiska materialet upp från marken och den värsta fuktpåfrestningen. Ett 
eventuellt tätskikt kan sedan appliceras på betongsargen, allt beroende på hur det ser ut med 
markhöjder och skarvar i betongen.   

De tätskikt som rekommenderas är membranisolering YEP som varmsvetsas på plats. Dessa slits ut av 
sol, vind och vatten och ska därför aldrig sitta synligt. Det råder delade meningar om vilken tjocklek 
som bör användas. Vissa av de sakkunniga hävdar att det i regel borde föreskrivas YEP 6500 
(alternativt tvålagstäckning med YEP 3500) på grund av att den är tåligare mot mekanisk åverkan och 
klarar sig bättre om monteringen inte är perfekt, den kostar ca 30 % mer än YEP 3500. Andra av de 
sakkunniga hävdar att det i regel räcker med YEP 3500. Fördelen med att använda YEP 3500 är att 
den är lättare att forma exempelvis vid hörn och kanter. Om membranisoleringen läggs över en fog 
där rörelse kan uppstå bör den utföras med glidskikt som gör att tätskiktet klarar mer rörelse. 

Lagar, regler, riktlinjer, krav och råd 
BBR 6:5 Fukt, 6:51 Allmänt 
Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt som kan 
påverka hygien eller hälsa. (BFS 2014:3). (Boverket, 2018:4, 6:51).  

 
Enligt (Riktlinjer för TÄTSKIKTSGARANTIER™, inbyggda tätskikt, 2019), ska uppdragning av 
tätskikt vara 300 mm på sockeln räknat från överkant färdig överbyggnad (marknivå). 
 

AMA-HUS, JS, Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, duk, plastfilm e d i hus 
Tätskiktsmatta 
Tätskiktsmatta ska vara armerad och baserad på polymermodifierad asfalt typ SBS eller 
APP. 
Tätskiktsmatta ska förvaras och hanteras enligt tillverkarens dokumenterande 
anvisningar. 
Undre remsor och kappor till tätskiktsmattor ska inte vara skyddsbelagda. 
Övre remsor och kappor ska vara av samma material som tätskiktsmattan. 
För UV-strålning exponerande remsor och kappor ska vara skyddsbelagda. 
Produkter utan skyddsbeläggning mot UV-strålning ska i övrigt uppfylla samma krav som 
skyddsbelagda produkter (Svensk Byggtjänst, 2018, JS). 
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AMA-HUS, JSE.141-1, Uppdragning av TT typ 141- på vägg, sarg ed 
Vägg, sarg e d 
Uppdragning på vägg eller dylikt ska utföras till minst 300 mm över färdig överbyggnad. 
(Svensk Byggtjänst, 2018, JSE.141-1). 

 
6.6.5 Infästning 
Litteratur 
Här har vi inte funnit relevant fakta.  

Sakkunniga 
När en infästning behöver perforera tätskiktet bör så få hål som möjligt göras eftersom de innebär en 
lokal svaghet i tätningen som aldrig kan garanteras helt tät. Hålen kan behöva tätas, men ofta är det i 
princip tätt så länge infästningen sitter kvar. Ett eventuellt inläckage blir ett problem om det finns en 
konsekvens av detta, exempelvis om det finns organiskt material bakom. Om möjlighet finns kan en 
eventuell infästning monteras innan tätskiktet för att sedan kunna få tätskiktet tätt runt infästningen. 
Yttre delen av sockelkonstruktionen skulle kunna fästas med hjälp av bruk eller lim om det finns 
lämpligt material bakom att fästa på och om produkterna uppfyller eventuella miljökrav. 

Lagar, regler, riktlinjer, krav och råd 
Här har vi inte funnit relevant fakta.  

 

6.6.6 Övergång yttervägg sockelkonstruktion 
Litteratur 
När två byggnadsdelar möter varandra uppstår en skarv, en skarv som är viktig både byggtekniskt och 
arkitektoniskt. Skarvar och fogar är svaga punkter. Utformas skarvarna dåligt kan det leda till läckage 
av vatten och värme vilket kan vara avgörande för hela byggnadens funktion och beständighet 
(Strandberg & Lavén, 2018). För att förhindra fukt från betongplattan att tränga upp i syllen och att 
inomhusluften ska tränga ut vid anslutningen med ytterväggen måste en syllisolering finnas. 
Syllisoleringen måste finnas under hela syllens bredd och ska vara både lufttät och tät mot 
vattenånga. Idag används ofta en polyetenskumremsa som pressas ihop vid montering av syllen som 
även fyller ut mindre ojämnheter (Sandin, 2010).  

Det är viktigt att alltid räkna med att fukt tar sig in genom fasadbeklädnaden. Luftspalten bakom 
ytterbeklädnaden ska ha en fungerande vattenavledning av papp, plåt eller gummiduk över 
grundkonstruktionen så att den dräneras väl som gör att vattnet inte tränger in i byggnaden. Det är 
viktigt att papp, plåt eller gummiduken går upp en bit bakom vindskyddet eller den yttersta 
värmeisoleringen, för att inte vatten ska rinna in i väggen (Sandin, 2010), (Petersson, 2018).  

Sakkunniga 
Det är viktigt att anslutningen mellan sockelkonstruktion och vägg blir både luft- och vattentät. 
Generellt är det viktigt att se till att vägg och sockel passar ihop och att det inte blir glipor emellan, 
som kan orsaka otätheter där vatten kan driva in eller sugas upp kapillärt. Anslutningen bör vara 
dränerande och med fall kunna leda ut vatten som t.ex. kommit från väggen ovan, detta kan t.ex. 
göras med en dropplåt eller en membranisolering med fall. Generellt bör alla de ställen där vatten 
kan ansamlas utföras med fall som gör att vattnet har en naturlig väg ut. Vid användning av en 
avrinningsplåt kombinerat med en vägg med ytterbeklädnad, luftspalt och värmeisolering är det 
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fördelaktigt att dra denna bakom värmeisoleringen för att kunna leda ut eventuellt vatten som tagit 
sig hela vägen dit. 

Vid isolering längre ner i konstruktionen så är det viktigt att skärma av den eventuella termik som kan 
ske därifrån då varm och fuktig luft tar sig upp i konstruktionen och kan orsaka kondens i en kallare 
yttervägg. Om konstruktionen utgörs av en skalvägg som ska stå på ett glidskikt av plåt ska det finnas 
ett tätskikt under som sätts av tätskiktsentreprenören.   

Väggens liv bör vara utanför sockelkonstruktionens för få till en bra avrinning och undvika stående 
vatten och snöfickor. För att vara byggbar bör anslutningen finnas tydligt redovisad på ritningen, den 
bör vara rak och fungera praktiskt. 

Lagar, regler, riktlinjer, krav och råd 
AMA-HUS, JTB.527, Sockelbeslag 
Sockelbeslag över sockelbeklädnad eller dylikt ska utföras enligt figur AMA 
JTB.527/1 eller figur AMA JTB.527/2.  

Vid väggbeklädnader av träpanel eller dylikt ska beklädnaden överlappa sockelbeslaget 
med minst 150 mm enligt AMA JTB.527/2.  

Sockelbeslag ska anslutas till sockelbeklädnad av vattenavvisande material med omslag 
och ankantning enligt AMA JTB.527/1.  

Vid sockelbeklädnad av vattensugande material ska sockelbeslag utföras med 40 
mm utknäckt språng med enkelt omslag och lodrät droppkant. Putskants övergång till 
språnget ska utföras med svängda avledare.  

Tvärfalser ska rörfalsas, hakfalsas eller slusskarvas. Vid utförande med titanzinkplåt ska 
tvärskarvar utföras enligt plåttillverkarens dokumenterade anvisningar. Sockelbeslag ska 
förses med gavlar. Vid hörn ska sammanfalsning utföras med svängda falser.  

Sockelbeslag ska anslutas till puts med putskant och till murverk av tegel, kalksandsten, 
betong eller dylikt med hake i fog.  

Infästning ska ske med centrumavstånd högst 600 mm (Svensk Byggtjänst, 2018, 
JTB.527). 

  
 Figur 16. (Svensk Byggtjänst, 2018, Figur JTB.527/1, JTB.527/2) 
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6.6.7 Närliggande mark 
Litteratur 
Markfukt är all fukt som finns i marken och existerar både i vattenfas och ångfas. Vid dimensionering 
och projektering ska den relativa fuktigheten i marken alltid förutsättas till 100 %. Fuktbelastningar 
på en grundkonstruktion kan bestå utav kapillär uppsugning av grundvattnet, regnvatten, smältande 
snö och direkt grundvatten (Sandin, 2010).  

Kring en grundkonstruktion måste regn- och smältvatten ledas bort. Med hänvisning till BBR, ska 
lutningen på den närliggande marken vara mins 1:20 inom 3 meter från huset. Om byggnaden ligger i 
en sluttning kan det vara nödvändigt att gräva ett avskärande dike ovanför byggnaden.   

Marken intill och under en byggnad ska vara både dränerande och kapillärbrytande och leda bort 
smältvatten och ytvatten för att motverkar att det skapas ett vattentryck mot 
grundkonstruktionen (Petersson, 2018), (Strandberg & Lavén, 2018). Det vanligaste materialet är 
tvättad makadam och skiktets tjocklek bör vara minst 150 mm (Strandberg & Lavén, 2018). 

Rabatter och buskar bör alltid undvikas intill grundkonstruktionen på grund av att rötter etc. kan 
tränga in i dräneringsrör och att vatten lättare tenderar att ackumuleras nära 
byggnaden. (Arfvidsson, et al. 2017). 

Sakkunniga 
Marken invid sockelkonstruktionen bör helst utformas med fall och av dränerande material, till 
exempel tvättat singel eller makadam. Det är en fördel om materialet närmst huset på något sätt 
stoppar den kapillära fukttransporten från marken. Rabatter, planteringar eller jord bör helst inte 
finnas de närmsta 30 centimetrarna från huset. Marken bör kunna leda bort ytvatten och ska helst 
vara placerad 200–300 mm under färdigt golv.  

Allt ovan nämnt är positivt för sockelkonstruktionen, dock är det ingenting en konstruktör kan räkna 
med eftersom det inte går att veta vad som kommer ske med huset under dess livslängd. En sockel 
ska därför klara av att marken lutar emot och att några centimeters tillfälligt vattentryck fås.  

Lagar, regler, riktlinjer, krav och råd 
BBR 6:5321 Markavvattning   
För att en byggnad inte ska kunna skadas av fukt ska marken invid denna ges en lutning 
för avrinning av dagvatten eller förses med anordningar för uppsamling och avledning av 
dagvattnet, såvida byggnaden inte är utformad för att klara vattentryck.   
Allmänt råd  
Markytan invid byggnaden bör luta från byggnaden med en lutning om 1:20 inom 3 
meters avstånd. Om en sådan lutning inte går att åstadkomma bör ett avskärande dike 
finnas. Regler om tillgänglighet till byggnad finns i avsnitt 3. (Boverket, 2018:4, 6:5321)  
 

BBR 6:5322 Dränering 

Allmänt råd  
För byggnader som inte är utformade för att klara vattentryck bör dränerande skikt invid 
och under byggnader samt kring dräneringsledningar vara så genomsläppliga att tillförda 
vattenmängder kan samlas upp och avledas till dräneringsledningar eller motsvarande. 
Vägledning om hur dränering kan utföras finns i Svensk Byggtjänsts handbok 
Fukthandbok – praktik och teori, avsnitt 39:4. Beträffande installationer för 
dräneringsvatten, se även avsnitt 6:643 (Boverket, 2018:4, 6:5322). 
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BBR 6:5323 Grundkonstruktion och bjälklag 

Allmänt råd  
En grundkonstruktion bör utformas med ett kapillärbrytande system. (Boverket, 2018:4, 
6:4, 6:41)  
 

BBR 6:5324 Väggar, fönster, dörrar m.m. 
Allmänt råd  
Avståndet mellan markytan och underkant fuktkänsliga fasader bör vara minst 20 cm så 
 att regnstänk inte gör fasaden fuktig eller smutsar ned denna. Regler om tillgänglighet 
till byggnader finns i avsnitt 3:13 och regler om tillgänglighet i byggnader finns i avsnitt 
3:14. (Boverket, 2018:4, 6:4, 6:41)  

 
Enligt AMA-HUS, Figur HSD.161/1, HSD.162/2, ska den närliggande marken intill träfasad luta minst 
1:20 (Svensk Byggtjänst, 2018, Figur HSD.161/1, HSD.162/2), (Se figurer enligt 6.3.1 Sockelhöjd). 
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7. Analys och diskussion 
Under följande avsnitt diskuteras och analyseras resultaten från kapitel 6. Avsnitten är uppdelade 
utefter examensarbetets frågeställningar och gestaltas ibland med hjälp av principskisser (figurer).  

7.1 Sockelkonstruktionens funktion enligt sakkunniga 
I litteratur, lagar, regler, riktlinjer, krav och råd har vi utgått från att sockelkonstruktionen är en del 
utav en byggnads klimatskärm och grundkonstruktion. Sockelkonstruktionens funktion utifrån det 
som beskrivs i litteratur, lagar, regler, riktlinjer, krav och råd överensstämmer med den bild som 
sakkunniga tillsammans ger. Detta tyder på att kunskapen i branschen är god och bred. Dock skiljer 
sig de individuella svaren en aning åt och detta indikerar att definitionen av en sockelkonstruktion är 
otydlig. Antagligen har de intervjuade olika bild av vad som innefattas i en sockelkonstruktion och 
således vad dess funktion är.  

Bilden av att sockelkonstruktion är ett tvetydigt ord styrks även av det vi läser i litteratur då 
sockelkonstruktionen många gånger benämns som grundkonstruktion, grundmur, anslutning 
yttervägg platta eller liknande. Kanske är sockelkonstruktion ett ord som borde bytas ut för att 
tydliggöra exakt vilken del som avses.  

7.2 Risker med sockelkonstruktioner enligt sakkunniga 
Gemensamt för risker i en sockelkonstruktion är att det ofta handlar om fukt och vatten och hur det 
tas om hand. Vatten vid anslutningar måste avledas, vatten som eventuellt kommer in under 
byggtiden måste kunna torka ut och vatten som dagligen utsätter sockelkonstruktionen för fukt 
måste kunna vara där. Fukt fungerar dåligt ihop med vissa typer av material och det är viktigt att vara 
medveten om vid projektering av socklar. När en sockelkonstruktion utformas är det viktigt med 
förståelse för vad som händer med de olika materialen i olika situationer och vid olika typer av 
belastningar. 

Sannolikhet och konsekvens är viktigt att beakta och väga mot varandra. Kan ett visst utförande med 
hänsyn till vilka konsekvenser det kan resultera i accepteras. Svaren på detta skiljer sig antagligen 
beroende på vem som bygger eller åt vem man bygger och vilka möjligheter som finns i projektet och 
vad byggnaden ska användas till. Sammantaget är det alltid viktigt att föra ett resonemang där man 
överväger sannolikhet och konsekvens och på ett sådant sätt uppskattar hur stor risk som föreligger 
med en specifik konstruktion.  

  

Figur 17. Organisk stomme med mark närmare än 200 mm Figur 18. Tätskiktsuppdrag på organisk stomme 
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Figur 19. Organisk stomme på betong med 
vattentät skarv   

Figur 20. Organisk stomme på betongsarg 
med tätskikt.  

7.3 Sakkunniga om lagar, regler, riktlinjer, krav och råd 
När vi har sökt och funnit information gällande sockelkonstruktioner har större delen av information 
hittas när andra ord ersatt sockelkonstruktion. De ord som har använts är bland annat 
grundkonstruktion, grundmur, grundläggning, anslutning yttervägg platta och klimatskärm. Det finns 
inga tydliga lagar, regler, riktlinjer, krav och råd på hur en sockelkonstruktion ska utformas utan 
dessa substitutionsord måste kunna tolkas för att få en bra bild. Konstruktionen bör till exempel 
utformas utifrån funktionskraven på en grundkonstruktion och klimatskärm, specifika krav för just en 
sockelkonstruktion finns inte.  

För att kunna utforma en sockelkonstruktion på bästa sätt handlar det om en förståelse för materials 
olika egenskaper och hur man kan applicera andra lagar, regler, riktlinjer, krav och råd som finns på 
en husbyggnad på sockelkonstruktionen. Detta tyder precis som de sakkunniga indikerar på att de 
lagar, regler, riktlinjer, krav och råd som finns är otydliga gällande utformning av specifikt 
sockelkonstruktionen. 

De sakkunniga har stor expertis och erfarenhet inom branschen och har kvalifikation att kunna tyda 
de regler som finns, dock hävdar de att dessa är otydliga. Eftersom det vid informationssökning om 
sockelkonstruktionen inte hittas mycket genom att använda just sockelkonstruktion som sökord är 
det över huvud taget svårt att hitta informationen. För att hitta relevant information måste 
omformulering ske. Detta indikerar att informationen därför är väldigt otydlig för personer som ännu 
inte anser sig vara experter eller erfarna inom byggbranschen.  

En fråga är varför det inte finns mer konkret information om just sockelkonstruktionen. Kanske är det 
för svårt att gardera sig för all yttre påverkan och alla yttre omständigheter som kan påverka 
konstruktionen? Fördelen med mer konkreta typexempel skulle vara att det blir mer tydligt för 
många. Nackdelen är att typprinciperna skulle kunna appliceras på fel plats och därför bli 
undermåliga.  
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7.4 Hur en sockelkonstruktion kan projekteras utifrån funktion, byggbarhet, 
beständighet och utformning 
I denna rapport har utvalda delar av utformningen betraktats. Dessa tas upp under punkt 7.4.3 och 
innefattar sockelhöjd, isolering, yttersta skikt, täthet, infästning, övergång yttervägg 
sockelkonstruktion och närliggande mark.  

7.4.1 Byggbarhet 
Under projekteringen är det viktigt som projektör att verifiera byggbarheten i det som ritats och ha 
en öppen dialog mellan alla parter. Bygghandlingar ska var tydliga, komplexa möten och skarvar 
mellan material och element ska redovisas på både ritning och i beskrivning. Ritningarna kan även 
kompletteras med arbetsgångar som förklarar var och varför ett specifikt moment bör utföras. Risken 
om bygghandlingar inte är tillräckligt tydliga är att moment kommer att lösas på plats och att 
lösningar inte kommer att vara allmänt kända på handling. Det kan då bli svårt att validera att 
byggnaden uppfyller de krav som ställts. Vid framställning av bygghandlingar kan det vara aktuellt att 
komplexa detaljer redovisas i stor skala för att minimera risken för byggfel. 

Det är således en grundläggande förutsättning att ritningarna ska gå att bygga efter för att kvalitén 
på byggnaden ska kunna säkerställas.  

I produktion har tidsåtgången vid byggnation stor betydelse och det strävas ofta mot korta byggtider 
och därmed större lönsamhet. Byggentreprenören vill att varje moment ska vara smidigt och 
tidseffektivt. De vill att sockelkonstruktionen ska ha få moment och enkla geometrier. I 
projekteringen kan sockelkonstruktionen resultera i mer komplex lösning på grund av de krav som 
ställs på byggnaden. Det är då viktigt att det finns en dialog med byggentreprenören, det kan till 
exempel vara aktuellt att planera in en arbetsberedning då ansvarig projektör finns på plats inför att 
komplicerade moment ska utföras. Detta kan ge en större förståelse för projektören att ta med sig till 
framtida projektering gällande vad som är möjligt att utföra i produktion. Erfarenhetsåterföringen 
mellan projektörer inom det egna företaget och andra aktörer i branschen under byggprojekts olika 
skeden kan vara ett sätt att förhindra att samma misstag upprepas och att ta tillvara på fungerande 
lösningar. Detta kan i sin tur leda till både bättre sockelkonstruktioner och effektivare projektering. 

7.4.2 Beständighet 
Beständigheten för en hel konstruktion präglas av beständigheten på en enskild komponent i 
konstruktionen, den delen med den kortaste livslängden blir den svaga länken. Det är viktigt med en 
helhetsbild under projektering eftersom det finns många variationer av utförande. Fukt, 
täthetslösning, typ av material, mekanisk åverkan och yttre faktorer är exempel på vad som påverkar 
beständigheten hos en sockelkonstruktion. Därför är det också svårt att säga att en viss detalj har en 
viss beständighet utan att beakta hur den kommer att påverkas av sin omgivning. 

Beroende på hur olika delar i en konstruktion projekteras måste livslängden beaktas för varje del. Att 
använda ett material och/eller en del som är väldigt svårt eller dyrt att byta ut eller har en kort 
livslängd blir på sikt kostsamt. Genom att placera delar tillgängligt blir dem enkla att kontrollera, 
underhållas och bytas. Då är det möjligt att utforma en sockelkonstruktion med enskilda delar med 
kort livslängd. Viktigt ur samma aspekt är att delar med kortare livslängd ska vara billigare än delar 
som har längre livslängd, detta eftersom de förväntas bytas en eller två gånger under byggnadens 
livslängd. Framtida renoveringskostnader kan påverkas av framtida konjunkturändringar, exempelvis 
om arbetskraft eller ett visst material i framtiden stiger i pris. Det kan därför vara svårt att ta fram en 
trovärdig framtida renoveringskostnad. För att undvika risken med kostsamma renoveringar som 
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dessutom kan gå fel och påverka andra saker i sin omgivning negativt är det bättre och säkrare, 
ekonomisk och byggtekniskt, att investera mer i byggnaden när den uppförs.  

Om byggnaden byggs för att säljas är antagligen intresset lägre för att undvika renoveringar om 30 år. 
Byggaktören har stor betydelse och inverkan på vilken beständighet en konstruktion byggs och 
projekteras med. Dock har man som byggaktör och entreprenör alltid sitt rykte att skydda, vilket 
borde bidra till att de byggnader som säljs ändå håller en viss standard. Om byggnaden däremot är 
tänkt att förvaltas av byggaktören själv är sannolikheten stor att det finns ett större intresse av att 
bygga mer beständigt. Utifrån ett längre perspektiv är det en fördel att dimensionera byggnadsdelar 
med längre beständighet för att minska framtida kostnader för renovering. 

7.4.3 Utformning 
Sockelhöjd 
Avgörande för vilken sockelhöjd som behövs för ett visst projekt bestäms utifrån omgivande faktorer 
och sockelkonstruktionens ingående delar och anslutningar. Det är därför svårt att generalisera 
sockelhöjden till ett visst mått. För att skydda byggnaden bör sockelhöjden enligt resultatet vara hög. 
En faktor som bidrar till en sänkt sockelhöjd är grus vid de första 200 – 300 millimetrarna utanför 
byggnadens yttervägg, gruset bidrar till att minska regnstänk som når upp på fasaden. En annan 
faktor är om marken intill byggnaden är utformad med fall och med dränerande material utan 
planteringar.  

Sockelhöjd som ord kan i sig orsaka förvirring. Den byggtekniskt rent kritiska delen i konstruktionen 
är avståndet från färdig mark (FM) till färdigt golv (FG) medan sockelhöjden ofta tolkas som den 
synliga delen mellan fasaden och marken. Var den verkliga skarven mellan yttervägg och platta finns 
kan bara avgöras genom att vet hur den verkliga konstruktionen ser ut under beklädnaden. 
Fasadbeklädnaden kan exempelvis vara nerdragen nedanför färdigt golv med olika variationer. En 
organisk stomme ska gärna ha ett avstånd på 200 – 300 mm från färdig mark och en oorganisk 
stomme 100 mm från färdig mark. Själva avståndet till fasad är inte alltid det viktiga, utan det är 
avståndet från mark till stommskarv. Självklart kan en känslig fasad ta skada av att ligga nära mark, 
men en fasadbeklädnad är generellt lättare och mindre omfattande att byta än en bärande del av 
stommen i yttervägg som blivit skadad. Det viktigaste är att hålla organisk stomme 200 – 300 mm 
från färdig mark och andra skarvar 100 mm från färdig mark. Eventuellt är det ur byggteknisk 
synvinkel bättre att prata om faktiska mått mellan delar än att benämna sockelhöjden som i vissa fall 
kan tolkas på olika sätt. 

Sockelhöjden kan också vara lika med noll. Det finns lösningar där fasadmaterialet fortsätter ner i 
marken. De flesta av de sakkunniga rekommenderar inte detta, men vissa menar att med rätt 
material och rätt utförande går det att genomföra. Det gäller alltså att ha rätt kunskap och förståelse 
för hur en konstruktion som klarar det kan utformas. Detta indikerar att det generellt är det lättare 
att säga nej till en sådan lösning, men att den går att utföra genom att noga beaktar hur 
konstruktionen ska utformas. 
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Sammanfattning i principlösningar:  

 
Figur 21. Organisk stomme på betongplatta (min 200 mm till mark) 
 

 
Figur 22. Organisk stomme på betongplatta   Figur 23. Organisk stomme på betongplatta 

med skarv i marknivå.   

Isolering 
Isoleringen utformas bäst obruten från yttervägg ner till fundament. Det är viktigare att den är 
obruten än att den är tjock. Det beror på att isoleringen även fungerar som ett konstruktivt fuktskydd 
som bidrar till att hålla inre delar i konstruktionen varmare med en högre ånghalt. Fukten vill då röra 
sig utåt i konstruktionen vilket är positivt ur många aspekter. Förekommer ett lokalt bryt av 
isoleringen kan det leda till en punkt där fukten stannar kvar eller att kondens bildas. 

Hur mycket isolering som behövs påverkas av vilken typ av isolering som används och vilka krav som 
sätts på byggnaden gäller den termiska komforten. Generellt behöver isoleringen i 
sockelkonstruktionen i ett lågt flerbostadshus med bostäder på nedre våningen utföras noggrannare 
än i ett högt flervåningshus med förråd på nedersta våningen. Vid projektering av isolering i en 
sockelkonstruktion bör den eventuella köldbryggans del av hela byggnadens totala värmeförluster 
beaktas. 

Angående olika typer av isolering kan de variera med pris och förutsättningar för projektet. Foamglas 
är enligt vissa sakkunniga att föredra medan andra rekommenderar cellplast eller dränerande 
isolering. Detta tyder på att det finns många produkter inom detta område och att det finns en 
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osäkerhet angående vilken typ av isolering som faktiskt är bäst lämpad. Vissa nya typer av isolering är 
inte beprövade i praktiken under en längre tid, viktigt att tänka på är att materialets funktion finns 
dokumenterat om det ska användas.  

En svårighet med utformningen av isolering är om delen under en tungfasad i sockelkonstruktionen 
ska vara bärande. Detta kan göra det svårt att minska hela köldbryggan eftersom isoleringen 
”kommer i vägen” där lasten ska föras ner. Sakkunniga menar att det ibland kan vara svårt att 
undvika köldbryggan helt vid en sådan konstruktion. Detta tyder på att bärigheten går i första hand 
och att en köldbrygga kan gå att lösa på andra sätt om det behövs.  

Vissa typer av isolering klarar inte av hög värme vilket måste beaktas om ett varmsvetsat eller 
varmklistrat tätskikt är en del av sockelkonstruktionen. För större valfrihet av typ av isolering bör ett 
eventuellt sådant tätskikt monteras innan isoleringen.  

 
 

Sammanfattning i principlösningar:  
 

 

Figur 24. Varmsvetsat tätskikt som monteras 
innan brandfarlig isolering    

Figur 25. Obruten isolering av 
sockelkonstruktion  

Yttersta skikt 
Det yttersta skiktet på sockelkonstruktionen kan se ut på olika sätt beroende på vilka krav som finns 
på byggnaden och hur arkitekten tillsammans med byggaktören valt att utforma den. Viktigast är att 
det yttersta skiktet samspelar med resten av konstruktionen.  

Det yttersta skiktet kan likt många andra delar av sockelkonstruktionen variera med pris och 
beständighet och det finns flera faktorer som avgör skiktet. Ett skikt som exempelvis kan vara 
billigare i initial kostnad är en cellplast med puts eller en fibercementskiva. Beständighet mot 
exempelvis mekanisk åverkan för dessa typer av skikt är vanligtvis inte bra. Då spelar det i sin tur roll 
vad byggnaden är tänkt att användas för. Är påverkan av mekanisk åverkan runt huset liten kan det 
fungera med dessa lösningar av yttersta skikt, men är byggnaden till exempel en skola som 
antagligen kommer få stå ut med mycket mekanisk åverkan är det nog mer klokt att satsa på något 
av de alternativen som tål detta bättre.  
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En ytterligare säkerhetsaspekt med det yttersta skiktet är hur lätt detta är att montera av och på. 
Skulle en del av det yttersta skiktet gå sönder är det fördelaktigt om denna går att byta ut utan att 
göra för stor inverkan på resten av byggnaden. Desto känsligare material som väljs, desto viktigare är 
det att denna går att byta ut eftersom den har större sannolikhet att gå sönder. Dessutom bör man 
veta om sockelkonstruktionen innehåller någon bakomliggande del som eventuellt kan behövas 
bytas ut under konstruktionens livslängd, exempelvis ett tätskikt. Även då är det en fördel om det 
yttre skiktet lätt går att demontera för att komma åt och renovera bakomliggande komponenter.  

Om det finns en sannolikhet att det yttersta skiktet kommer gå sönder men samtidigt är lätt att byta 
ut är konsekvensen liten. Är det yttersta skiktet däremot av bärande betong med ett bakomliggande 
tätskikt som inte får gå sönder är konsekvensen mycket större om det skulle gå sönder eftersom 
fasaden då måste rivas. Sannolikheten är liten att det inträffar, men om det väl inträffar blir 
konsekvensen stor.  

De material som rekommenderas i störst utsträckning är betong eller sten. Sten är antagligen rent 
beständighetsmässigt det bästa materialet eftersom det kommer från naturen och inte har någon 
kapillär förmåga. Däremot är sten ett otympligt material att jobba med. Det är omständligt att forma 
och fästa in, dessutom är materialet i sig är relativt dyrt. De människor som jobbar med sten är ett 
begränsat antal och det behövs ofta en stenentreprenör på bygget för att fästa in och forma stenarna 
rätt.  

Fördelarna med betong är däremot att det är ett väldigt flexibelt material. Betongen går att beställa 
som prefabricerade element, men den går också att forma och gjuta på plats. Materialet i sig är 
relativt billigt och lättillgängligt, även om en högpresterande vattentät betong är dyrare än en 
standardbetong. Det största innehållet i betog har också grund i naturens egna material och borde 
därför som ett oorganiskt material fungera bra ihop med mark, problemet ligger i kapillariteten vilket 
motverkas genom att använda vattentät betong. Den kapillära förmågan är i princip i den vattentäta 
betongen borta i och med att porerna i princip försvunnit. Vatten kommer inte transporteras in i 
betongen på samma sätt som en icke-vattentät betong. Det går även att öka betongens beständighet 
är att impregnera den med en silanimpregnering. Impregneringen är relativt billig och hjälper 
betongen ytterligare genom att vatten rinner av och aldrig kan tränga in i betongen samtidigt som 
betongen fortfarande kan andas. Det är positivt eftersom det ofta är vattnet som för med sig salter 
och smuts, som på sikt kan skada och bryta ner materialet när den tar sig in till armeringen.  

Med tanke på att betong är ett lättare material att jobba med, fungerar bra i förhållande till sitt pris 
och är mer hanterbart för fler människor tyder det på att betong som impregnerats är ett 
kostnadseffektivt material att använda som yttersta skikt på en sockelkonstruktion på lång sikt.  

Täthet 
Höjden från färdig mark (FM) till färdigt golv (FG) påverkar delvis om konstruktionen behöver 
kompletteras med ett tätskikt. Om höjden mellan FM och FG är minst 200–300 mm och inga vertikala 
eller horisontella skarvar finns i marknivå eller under mark behövs enligt resultatet inget tätskikt i 
konstruktionen. Det är en fördel då tätskiktet i sig innebär ett kritiskt moment vid utförande och 
även en extra komponent i sockelkonstruktionen som kan gå sönder och behöver underhåll eller 
renovering. För att tätskiktet ska hålla under en avsedd livslängd krävs det att monteringen av 
tätskiktet blir rätt, om det går sönder måste det bytas ut för att huset ska upprätthålla sin funktion. 
Projekteras det istället en lösning som inte behöver ett tätskikt försvinner runt problemet med att 
tätskiktet eventuellt slits ut och måste bytas för stora kostnader. 
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Angående uppdraget av tätskiktet har olika sakkunniga i branschen skilda åsikter. I AMA finns det 
anvisningar för uppdrag på sockelkonstruktioner vid terrassbjälklag som anvisar 300 mm över färdig 
överbyggnad/mark. Vissa hävdar att detta gäller för alla sockelkonstruktioner medan vissa tolkar det 
som att det gäller enbart när konstruktionen är ett terassbjälklag med en överbyggnad. Vissa av de 
sakkunniga tycker att det räcker att dra upp tätskiktet 100 mm över färdig mark. Detta på grund av 
att sannolikheten för uppkomst av ett vattentryck större än några centimeter under en längre tid 
mot väggen inte är troligt. Att dra upp det 300 mm anser vissa vara med stor marginal på den säkra 
sidan och det blir då en fråga om pengar. Målet är att bygga tillräckligt bra, men till ett rimligt pris. 
Frågan är bara om lösningen förblir billig under byggnadens livslängd och att den klarar av det 
eventuella vattentryck som kan uppstå.  

En vanlig orsak till att ett vattentryck belastar en byggnad under en längre tid är snövallar som plogas 
upp mot husen och sedan smälter. Beroende på hur höga dessa vallar blir kommer behovet utav 
uppdraget av ett eventuellt tätskikt variera och bli en fråga om underhåll. Är säkerheten hög på att 
byggnaden kommer att underhållas tillräckligt för att inte skapa dess påfrestningar kan ett uppdrag 
på 100 mm fungera. Är det mer osäkert på hur det kommer att fungera när byggnaden förvaltas bör 
man i sin tur ta höjd för detta. Kanske är det då bra att dra tätskiktet 300 mm upp över färdig mark 
för att vara på säkra sidan. De kostnader som tillkommer för att förlänga tätskiktet är antagligen inte 
påtagligt större eftersom tätskiktsentreprenören ändå måste vara på plats för att montera det 100 
mm över färdig mark. De kostnader som tillkommer är det för monteringen av de sista 200 
millimetrarna och de för det extra materialet. Uppdraget av tätskikt verkar alltså bero på kostnader 
och underhåll och hur säkerheten för hur förutsättningarna för byggnaden i framtiden kommer att se 
ut.  

Sammanfattning i principskisser: 

 

Figur 26. Stomme på betongplatta (min 200 
mm till mark) utan tätskikt 

Figur 27. Oorganisk stomme på betongplatta 
med skarv i marknivå.

Infästning 
Beroende på hur sockelkonstruktionen ser ut kan det behövas en infästning för exempelvis en 
stenskiva eller ett sockelelement i någon form. Infästningen kan göras på många olika sätt, till 
exempel med hjälp av gängstål, limning eller att fästa elementet i bruk. Svårigheterna med de olika 
metoderna är olika. Gängstålet kommer antagligen sitta bra, men ett eventuellt tätskikt i 
konstruktionen kan då bli perforerat. Enligt sakkunniga ska svaga punkter som håltagning i 
konstruktionen undvikas. Ofta är infästningen tät under tiden den sitter kvar på sin plats. Detta tyder 
på att enstaka hål utan problem kan tas genom tätskikt för att fästa in element men att denna punkt 
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är kritisk om sockelelementet någon gång måste bytas ut. Om möjlighet finns kan 
monteringsordningen ändras om så att infästningen monteras innan tätskiktet, då kan tätskiktet i 
bästa fall bli tätt runt infästningen. Används gängstål eller armeringsstänger måste bör dessa på 
något sätt vara rostfria eller korrosionsskyddade. Det finns alltså flera viktiga aspekter att överväga 
vid en infästning.  

Lim anses av vissa sakkunniga vara kritiskt att använda om byggnaden ska märkas med någon form 
av miljöcertifiering. Att fästa i bruk finns det olika åsikter om. Vissa hävdar att det fungerar bra 
medan andra menar på att det till slut släpper. Detta tyder på att dessa metoder är en aning osäkra 
eftersom olika upplevelser inom branschen finns.  

Förutsättningar som finns för hela konstruktionen påverkar infästningen och bör alltid beaktas. 
Används exempelvis en oorganisk stomme är ett litet inläckage genom ett eventuellt hål i ett tätskikt 
inte ett stort problem eftersom konsekvensen av detta anses vara relativt litet. Det är heller inte ett 
stort problem om det inte finns ett tätskikt i konstruktionen. Användning av bruk eller lim beror även 
det på vilka förutsättningar som finns, exempelvis vilken beständighet byggnaden ska hålla och vilken 
budget som finns.  

Övergång yttervägg sockelkonstruktion 
En övergång mellan en sockelkonstruktion och en yttervägg utformas olika beroende på vilka 
konstruktioner som möter varandra. Finns det en ventilerad luftspalt i väggen är det viktigt att den är 
dränerad och vattnet har någonstans att ta vägen och inte rinner in i sockelkonstruktionen. Det är 
även viktigt att exempelvis hindra fukt från bottenplattan att ta sig upp i konstruktionen om väggen 
konstruerats med en syll i botten. Rent geometriskt bör väggens liv placeras utanför 
sockelkonstruktionen, främst för att uppnå en bra avrinning och slippa fickor där exempelvis snö kan 
ansamlas.  

Att ta hand om vattnet från alla håll är alltså centralt i denna anslutning. Vatten kan rinna uppifrån 
eller komma inifrån, underifrån eller utifrån. Det handlar alltså om att kunna ta hand om vattnet och 
leda det dit det blir mest fördelaktigt för konstruktionen. Detta kan göras på många sätt, men viktigt 
är att tänka logiskt och följa det potentiella vattnets väg för att ta reda på vart det kommer att ta sig 
och se till att det inte fastnar och ansamlas på olämpliga ställen i konstruktionen. Det gäller att se till 
att väggens konstruktion på bästa sätt kan samverka med sockelkonstruktionen utan att de blir 
negativa för varandra.  

Sammanfattning i principskisser: 

  

Figur 28. Anslutning yttervägg sockelkonstruktion   Figur 29. Förstoring 



43 
 

Närliggande mark 
Den närliggande marken bör enligt tidigare resultat utformas med dränerande material med fall ut 
från sockelkonstruktionen. Detta skapar logiskt sätt en bra miljö för konstruktionen där vatten leds 
bort från denna. Kan konstruktören vara säker på att marken förblir likadan under byggnadens 
livslängd, och vems ansvar är det i sådant fall? Ibland kan det hända att marken precis utanför en 
byggnad ägs av någon annan, och hur kan det då säkerställas att marken kommer behållas i befintligt 
skick. Det kan även finnas fall där det finns uteplatser för boende på en innergård. I de fallen finns 
också svårigheter med att styra de boende och hur de ska sköta marken närmst 
sockelkonstruktionen.  

Om osäkerhet för hur marken i framtiden kommer att se ut föreligger bör höjd för detta tas.  

Sammanfattande principlösning 

 

Figur 30. Bra exempel     Figur 31. Dåligt exempel 

7.5 Tidigare forskning 
Nilsson beskriver i en rapport från 1983 om hur fuktskydd vid golv på mark bör utformas. 
Principskissen som visas i denna rapport liknar de sockelkonstruktioner vi använder idag men har en 
del skillnader. En av dessa är den utvändiga isoleringen av kantbalken. I dagens sockelkonstruktioner 
är isoleringen viktig eftersom kraven på termisk komfort blivit strängare under de senaste åren. Den 
utvändiga isoleringen finns även till som ett fuktskydd som ska hålla konstruktionen varm och bidra 
till en fukttransport utåt.  

Det som Nilsson beskriver är mycket av det som tillämpas idag. Att denna rapport som är över 35 år 
gammal fortfarande känns relevant tyder på att mer efterforskning inom detta område kan behövas. 
Byggbranschen är en bransch där utvecklingen ibland tar lång tid eftersom materialens egenskaper 
gärna vill studeras i byggnader i verkligheten under en viss. Först efter det gjorts kan slutsatser dras 
om materialet och den byggtekniska konstruktionens funktion.  

I en laboratoriestudie av Olsson (2011) från SP simulerades hur syllar som blivit blöta under byggtid i 
ett senare skede påverkade byggnaden. I merparten utav fallen mättes en antydan till mikrobiell 
påväxt där byggfukt inte kunnat torka ut. Detta resultat från laboratoriestudien styrker de 
sakkunnigas åsikt angående montage och byggbarhet. Detta sammantaget visar på att det viktigt att 
konstruktionen är utformad på ett sätt som klarar av byggfukt. Fukten måste på ett rimligt sätt inom 
en kort tidshorisont kunna torka ut för att inte orsaka mikrobiell påväxt i konstruktioner som 
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innehåller organiska material. Det är därför viktigt att beakta montageordning redan i projekteringen 
för att kunna undvika denna typ av problem. Anses det finnas stor risk för detta kan ett alternativ 
vara att på handling informera om att vissa material måste torka ut och uppnå en viss fuktkvot innan 
de byggs in om de under byggtiden utsatts för regn.  

I handledningen av Jansson och Samuelsson från SP (2007) tas ytterligare ett fuktproblem med otäta 
anslutningar upp som ett problem. Denna studie indikerar att uppmärksamhet för detta i produktion 
är viktigt. Det kan exempelvis röra sig om anslutningen mellan ytterväggen och sockelkonstruktionen. 
Studien från SP styrker det sakkunniga sagt angående att det är mycket viktigt att anslutningen 
mellan sockel och vägg måste utföras helt luft och vattentät. Det eventuella vatten som väl läcker in i 
dessa skarvar har svårt att torka ut eftersom det inte är tänkt att det ska vara vatten där. Det är 
således viktigt att i projekteringen ge de bästa möjliga förutsättningarna för att det ska kunna bli tätt 
då denna studie indikerar att detta kan leda till stora problem orsakade av inträngande fukt. 

Gemensam nämnare för dessa tre studier är att de alla handlar om fukt. Detta antyder att fukt är ett 
svårt ämne som kan orsaka många problem. Detta konstateras även i boverkets sammanställning om 
byggfel som tas upp under problembeskrivning (se punkt 1.1.2).  
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8. Slutsatser 
När en sockelkonstruktion ska projekteras gäller det alltså att hitta en gyllene medelväg. 
Konstruktionen ska uppfylla de funktioner den ska ha enligt kraven i projektet, den ska projekteras på 
ett sätt där den förväntas vara beständig under sin livslängd utifrån rådande förutsättningar och den 
ska även gå att bygga på det sätt som det är tänkt. Allt detta kräver en bred kunskap och erfarenhet 
inom ämnet och hur material och konstruktioner beter sig under sin livslängd. I alla delar av 
byggprocessen är det viktigt att vara öppen för förslag och nya lösningar. Av två lösningar som lika 
bra uppfyller kraven på byggnaden varav den ena är praktiskt enklare att utföra, den informationen 
ligger i allas intresse att den når fram till de som projekterar i ett tidigt skede. Detta möjliggör att 
justeringar kan ske fort och möjliggör bra och kostnadseffektiv lösningar. 

Svårigheten med projekteringen av sockelkonstruktionen är att det är en väldigt komplex 
konstruktion som kan variera mycket i utförandet beroende på vilka förutsättningar som finns i det 
aktuella projektet och påverkande omgivning. Därför är det svårt att ge exakta riktlinjer eftersom det 
alltid kommer finnas fall som inte täcks av alla riktlinjer. Typexempel som visar förutsättningar och 
utförande skulle eventuellt kunna förtydliga olika utföranden men kan aldrig vara heltäckande.  

Den information som finns om sockelkonstruktioner borde konkretiseras för att kunna bli tillgänglig 
och sökbar för flera. Ordet sockelkonstruktion skulle inom branschen behöva en tydligare definition. 
En gemensam bild av vad en sockelkonstruktion innebär och ska ha för funktion borde arbetas fram 
och förtydligas. Kunskap finns definitivt inom branschen, det gäller bara att den blir konkret på ett 
sätt så att projektörer och konstruktörer kan ta del av den. 

För att summera resonemanget kan det konstateras att alla delar i en sockelkonstruktion hänger 
samman med varandra. Det finns inga standardlösningar, utan de förutsättningar som finns på det 
enskilda projektet kommer alltid att vara av stor betydelse för hur sockelkonstruktionen ska 
utformas. Utformas en del i konstruktionen på ett sätt leder det till att nästa del måste anpassas 
efter denna och så vidare. Anslutningar är det svåraste på en byggnad och just sockelkonstruktionen 
är svår eftersom den belastas av fukt från många olika håll och samtidigt måste vara snygg och hålla 
sig hel.  

Som ovan nämns finns det mycket som påverkar utformningen av sockelkonstruktionen. Genom 
denna rapport har ett antal mer konkreta rekommendationer för hur en sockelkonstruktion bör 
projekteras tagits fram, dessa följer nedan: 

 

8.1 Konkreta rekommendationer 
8.1.1 Byggbarhet 

• Projektera enkla geometrier med så få moment som möjligt. 
• Montageordning bör beaktas under projektering. Finns ordentligt med utrymme att utföra 

momenten och klarar konstruktionen av ett produktionsavbrott? 
• Upprätthåll en god dialog med alla aktörer i byggprocessen. Var öppen för förändringar som 

kan förenkla byggandet.  
• Följ upp och ta till vara på kunskap från tidigare projekt för att undvika att samma misstag 

sker igen.  
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8.1.2 Beständighet 
• Den yttre delen av sockelkonstruktionen måste vara utformad för att kunna stå i konstant 

kontakt med vatten eftersom marken alltid anses ha 100 % i relativ fuktighet.  
• Ett yttre skikt av betong kan med fördel impregneras med en silanimpregnering som hindrar 

kapillärt vatten att ta sig in i betongen.  
• En sockelkonstruktion som inte går att byta ut bör projekteras med samma livslängd som 

resten av den bärande stommen. Är konstruktionen däremot projekterad på ett sätt som gör 
att kritiska delar lätt kan bytas ut är det rimligt att dessa delar projekteras med en kortare 
livslängd. 

• En generell fördel ur beständighetssynpunkt är att projektera så att kontroller, underhåll och 
renoveringar av komponenter i sockelkonstruktionen lätt kan göras.  

 

8.1.3 Utformning 
• Konstruera en sockelkonstruktion som inte behöver ett tätskikt om möjlighet till detta finns. 

Då undviks en komponent som i framtiden kan behöva renoveras eller bytas ut.  
• En bra lösning utan tätskikt är en där stommen och skarvar lyfts upp 300 mm ovanför färdig 

mark.  
• Använd ett yttre material som klarar mekanisk åverkan bra, betong eller sten är att föredra. 

Cellplast med 10 mm betong kan accepteras och är en billig och enkel lösning om 
sockelkonstruktionen inte är hårt utsatt för mekanisk åverkan.  

• Puts på cellplast rekommenderas inte för flerbostadshus på grund av att den inte klarar stor 
mekanisk åverkan.   

• Isoleringen ska verka genom att göra inre delar av konstruktionen varmare. Till följd av detta 
blir ånghalten i dessa delar högre och därmed kommer fukttransporten gå utåt. Detta går att 
tillämpa på en konstruktion utan tätskikt.  

• Om en oorganisk stomme har vertikala eller horisontella skarvar i marknivå eller under mark 
bör de tätas med en membranisolering som bör dras upp minst 300 mm över mark.  

• En organisk stomme bör aldrig utföras med ett tätskikt direkt på det organiska materialet på 
ett sådant sätt att fukt riskerar att stängas inne och på sikt bidra till mikrobiell påväxt. 

• En organisk stomme ska alltid lyftas upp minst 300 mm från färdig mark. Om färdig mark 
ligger i nivå med färdigt golv kan en betongsarg gjutas där den organiska stommen sedan 
placeras.  

• Marken bör utformas med fall bort från fasaden och med ett dränerande material så som 
tvättat singel eller makadam närmst fasaden. Om det finns anledning att tro att marken eller 
marknivån kommer att förändras under byggnadens livslängd bör detta beaktas i 
projektering. 

• Använd rapporten Nr 11 Vägledning för val av exponeringsklass vid val av betongkvalité för 
sockelkonstruktion av betong.  
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9. Rekommendationer 
Denna rapport har mynnat ut i en bred sammanställning. Eftersom vi har undersökt många olika 
aspekter av en sockelkonstruktion har vi inte kunnat gå så djupt som vi velat under varje specifikt 
ämne. Vart och en av de underrubriker vi undersökt gällande exempelvis utformningen skulle kunna 
undersökas mer djupgående. Exempelvis tätskikt, yttersta skikt, isolering, och övergången mellan 
yttervägg och sockelkonstruktion.  

Detta arbete är en sammanställning som indikerar att det finns mycket mer att ingående undersöka 
för att nå fram till en så bra utformad sockelkonstruktion som möjligt.  

9.1 Förslag till vidare undersökning 
• För att arbeta fram ett ännu tydligare projekteringsunderlag kan de enskilda underrubrikerna 

under utformning ägnas enskilda examensarbeten. Viktigt för att kunna arbeta fram ett 
konkret resultat skulle kunna vara att begränsa sig till exempelvis en typ av stomme.  

• Socklar och entréer. Hur löses sockelkonstruktionen bäst vid entrén? På grund av 
tillgänglighetskrav måste denna sänkas nästan till marknivån och orsakar därför en punkt för 
ett eventuellt inläckage (Strandberg & Lavén, 2018).  

• Tydligare bygghandlingar – Under denna undersökning har det framkommit att 
informationen på bygghandlingar ibland måste bli bättre. Behöver handlingarna vara mer 
informativa? Hur utformas de på bästa sätt för att de ska kunna byggas efter? Genom 
tydligare arbetsgångar, inzoomningar och detaljerade detaljer? Behöver de vara på engelska?  

• Klimatförändringar - Enligt forskning av SMHI förändras klimatet fort (SMHI, 2019). Det blir 
varmare och risken för nederbörd blir större. Klarar dagens sockelkonstruktioner (eller 
huskonstruktioner överlag) framtida höjda krav med hänsyn till den globala uppvärmningen 
och ökade väderutslag? Vilken/vilka är de svagaste länkarna i konstruktionen ur denna 
synpunkt? Tar vi hänsyn till detta vid dagens projektering? 
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Bilaga 1 – Presentation av sakkunniga 
Sakkunniga 
Nedan listas och beskrivs de sakkuniga som medverkat i detta examensarbete. De har godkänt text 
nedan och att deras namn skrivs med i rapporten.  

Konstruktörer  
Fredrik Säfström  
Fredrik Säfström jobbar i dagsläget som byggnadskonstruktör. Han är inriktad på byggfysik och 
byggteknik och går för närvarande en fuktsakkunnig-utbildning i Lund. I sitt dagliga arbete kommer 
han i kontakt med socklar genom att han granskar ritningar ur perspektivet byggteknik, byggfysik och 
konstruktion. 

Anders Hedberg  
Anders Hedberg är utbildad byggingenjör i Gävle. Han har jobbat som ritare, konstruktör, biträdande 
handläggare och handläggare. Idag är han uppdragsansvarig och VD för byggkonstruktionsbolag. Han 
kommer dagligen i kontakt med socklar i sitt arbete då detta behandlas i nästan varje projekt. 

Fuktsakkunniga     
Per Karnehed  
Per Karnehed jobbar i alla steg av byggprocessen som sakkunnig inom framförallt fukt och energi och 
hur man får till praktiska lösningar som fungerar i verkligheten. Han kommer i kontakt med socklar 
dagligen i sitt arbete då sockel, tak och fönster är de tre vanligaste detaljerna han får granska.  

Henrik Dahl  
Henrik Dahl arbetar som rådgivande fuktsakkunnig i hela byggprocessen inom både projektering och 
produktion. Detta kan innebära att han jobbar som kravställare åt beställare eller hjälper 
projektörerna att verifiera sina krav angående fukt.  

Lars Hammarborg 
Lars Hammarborg har arbetat 40 år i bygg och fastighetsbranschen varav de senaste 18 åren som 
fuktkonsult med framförallt fukt och fuktskadeutredning där han är fuktsakkunnig i olika projekt. Lars 
håller även utbildningar på Byggmästareföreningen som nu går ihop med Sveriges byggindustri och 
blir en utbildningsorganisation (Byggbranschens UtbildningsCenter).  

Professor inom byggmaterial 
Lars-Olof Nilsson 
Lars-Olof Nilsson är pensionerad professor från Lunds tekniska högskola med fokus på 
byggnadsmaterial och materialets roll i byggnaden. I dagsläget jobbar han med skadeutredningar 
som ofta grundar sig i fuktproblem, och det är i dessa sammanhang han kommer i kontakt med 
socklar. I regel grundar sig felen redan i projekteringen, men det kan också ha blivit fel under 
utförandet. Sockeln är för Lars-Olof hela anslutningen mellan yttervägg och golvkonstruktionen. 

Betongsakkunnig      
Henrik Sjöberg  
Henrik Sjöberg jobbar som betongkonsult/expert och håller framförallt på med skadeutredningar och 
tillståndsbedömningar av betongkonstruktioner. Han jobbar även som rådgivare vid alla typer av 
betongkonstruktioner som är mer komplicerade vad gäller exponering, vattentäthet eller former. 
Han har lång erfarenhet av byggbranschen och har jobbat på en handfull välkända företag. Idag 



   
 

driver han en mindre konsultfirma tillsammans med sin fru. Han kommer ofta i kontakt med 
sockelkonstruktioner då dessa har en tendens att ta skada av framförallt exponering 
i tösaltade områden.  

Prefabsakkunnig      
Per Ljunggren  
Per Ljunggren jobbar som konstruktör i tidiga skeden inom Prefabindustrin. 

Byggsakkunniga      
Johnny Dokken 
Johnny Dokken har jobbat som byggledare i snart 1 år och kommer från entreprenadsidan. Han 
började som hantverkare och sedan arbetat som arbetsledare och platschef i 11 år.    

Daniel Box  
Daniel Box är byggledare sedan 1,5 år tillbaka och kommer från entreprenadsidan, där han har 
arbetat som arbetsledare och platschef i 12 år. 

Tätskiktsakkunnig      
Nicklas Johnsson  
Nicklas Johnsson är utbildad på yrkesgymnasium och har genom sitt yrkesliv stött på de flesta typer 
av tak- och sockelkonstruktioner som projektledare och hantverkare ute i produktion. Han är idag VD 
på en takfirma och jobbar till största del med tätskikt. I dagsläget kommer han i kontakt med socklar 
mestadels i nyproduktion då det ska till någon form av membranisolering på kantbalken.   
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Sammanställning intervjuer 
På följande sidor redovisas sammanställningar från respektive intervju. Detta material är bekräftat 
och godkänt av respektive sakkunnig.  

Konstruktörer  
Anders Hedberg  
(2019-04-15, Intervju Stockholm) 

Funktion 
Sockeln har flera funktioner. Den ska vara fukttålig, isolerande och gärna slagtålig. Sockeln kan vara 
rent konstruktiv om den t.ex. bär en tegelvägg, men den ska även se bra ut ur ett estetiskt 
perspektiv.  

Beständighet 
Det mest kritiska ur beständighetssynpunkt för en sockel är fukt- och slagtålighet. Om sockeln bär en 
fasad borde den ha samma beständighet som fasaden som står på den. Är den utbytbar är den 
stomkomplettering och bör då ha L20 som livslängdsklass, om den däremot är bärande är den en del 
av konstruktionen och borde då ha L50 om den går att åtgärda och L100 om den inte går att åtgärda. 
Underhåll på sockeln kan också påverka beständigheten. Ofta skiljer den initiala kostnaden från att 
göra en betongsockel i L100 mot att göra den i L50 väldigt lite, men i slutändan är det beställaren 
som avgör. Det som initialt är billigast behöver inte vara det i längden. En sten- eller betongsockel 
håller betydligt bättre än till exempel en putsad sockel och är oftast mer kostnadseffektiv på 50-100 
års sikt. 

Byggbarhet 
Socklarna ska inte komplicera andra delar av bygget. Ställs de dit för tidigt kan det t.ex. minska 
framkomligheten. Att ha en dialog med yrkesarbetarna (som ofta har bra erfarenheter) om vad man 
gör i vilka skeden underlättar, det gör även arbetsberedningar i produktion där vi konstruktörer är 
inkopplade och då man tillsammans går igenom kritiska moment. Att t.ex. gjuta en betongsarg för att 
lyfta upp organiskt material är någonting som ofta får motstånd i produktion eftersom det innebär 
ett extra moment, men behövs den måste man stå på sig. 

Risker 
Organiskt material i en sockel är en risk. Detta ska helst undvikas helt alternativt beaktas och 
åtgärdas.  

Lagar/regler/riktlinjer 
Riktlinjer/regler för utformning av socklar är inte tydliga, däremot finns det hjälpmedel som man kan 
tolka, men ingenstans står det ”gör så här”. Jag hänvisar till TGN, AMA, BBR, Bygga F, egna 
erfarenheter och lösningar jag skrivit och gjort tidigare. 

Utformning 
Sockelhöjd 
Utav erfarenhet att det ofta är sockeln som räddar fasaden. Ligger den där man ej skottar och 
sandar, såsom mot en altan eller vid gräs bör den vara minst 300 mm hög, där man skottar vid asfalt 
eller entréer kan man dra ner den till minst 150 mm, uppe på tak och terrasser vid eventuella 
snöansamlingar bör den vara minst 450 mm. Har man buskar etc. mot fasaden (som jag inte tycker 
man bör ha) borde den vara ännu högre. 
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Isolering 
Det är bäst att ha en heltäckande isolering utvändigt utan genombrott av betong eller stål. Den bäst 
lämpade typen att använda vid sockeln är XPS (extruderad polystyren). 

Yttersta skiktet  
Betong eller granit är bäst lämpat som yttersta skikt på en sockel. Färdiga sockelelement bestående 
av en cementskiva på cellplast är ett sämre och känsligare alternativ. Socklar som ska tåla mekanisk 
åverkan, såsom skolor eller innerstadväggar, skulle jag inte rekommendera detta även om den 
initiala kostnaden för sockelelementet är billig. Om sockeln ska bära en skalvägg i tegel måste den 
vara i sten eller betong. 

Täthet  
Tätskikt behövs inte alltid, det beror på hur konstruktionen är uppbyggd och hur högt det är från 
färdig mark till färdigt golv. Så länge som marken sluttar från fasaden, det finns ett dränerande skikt 
närmst fasaden och bakomvarande konstruktion är i betong (platsgjuten eller prefab med tätade 
skarvar) skulle jag säga att tätskikt inte behövs eftersom betongen är tillräckligt tät. Är 
konstruktionen av trä kan man rita in en betongsarg/inre betongsockel som lyfter upp 
konstruktionen och i många fall räddar den. Om ett tätskikt behövs räcker det att dra upp det 100 
mm över färdig mark med helt tätade vertikalskarvar.  

Infästning 
Om man kan limma upp sin sockel är det att föredra då man slipper penetrera tätskiktet. Är man 
däremot tvungen att penetrera ett eventuellt tätskikt vid en infästning så är det viktigt att man tätar 
dessa hål ordentligt. T.ex. med någon form av asfalt.  

Övergång vägg sockel 
Det är viktigt att man anpassar denna detalj efter de material som möter varandra. Har man en plåt 
bör den inte sticka ut för långt så att man får en snöficka ovan den. Livskillnaderna mellan sockel och 
vägg ska inte vara för stora. Jag föredrar att de sitter helt i liv, eller att väggen sitter lite utanför 
sockeln då det ser konstigt ut om sockeln sticker ut jämfört med väggen i övrigt. 

Närliggande mark 
Det viktigaste att få bort vattnet från fasaden. Det får man genom att marken lutar ifrån fasaden. 
Närmast fasaden är det fördelaktigt att ha ett dränerande material upp till markytan så som grus 
eller singel, gärna 200 mm. Detta hjälper även till att sprida regnet som mot en hård skvätter upp på 
fasaden/sockeln. Har man gräs/planteringar i närheten kan man ha ytterligare en plattrad (300 mm) 
innan gräset/planteringen. Buskar och rabatter ska man helst inte ha intill fasad. 

 

Övrigt 
Om jag hade varit fastighetsägare hade jag skrivit en underhållsplan gällande snöröjning och skötsel 
av tak, terrasser och sockeln. T.ex. bör man hålla bort löv från ett eventuellt dränerande skikt mot 
fasaden så att denna upprätthåller sin funktion. 

Det billigaste sättet att lösa sockeln på är att ha färdigt golv på en högre höjd än färdig mark. Då får 
man en automatisk gratissockel. Det man får problem med då är tillgängligheten vid entréer men där 
kan man lokalt höja upp marken.  
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Fokusera inte enbart på sockeln, utan att ta hänsyn till hela konstruktionen. En tät sockel med en tät 
cellplast på en tät asfaltmatta måste man se till att komplettera med någonting innanför som är 
mindre tätt. Man måste titta på vart kondenspunkten kommer och helst att den inte uppkommer.  

Det är viktigt att man håller koll på yttre påverkan när man projekterar en sockel eftersom det finns 
så många aspekter som påverkar.  
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Fredrik Säfström  
(2019-04-11, Intervju Uppsala) 

Funktion 
En sockel ska fylla många funktioner, den ska hindra vatten från att ta sig in och samtidigt kunna leda 
ut vatten som kommit inifrån eller uppifrån. Sockeln ska alltså klara yttre påverkan av bl.a. regn, 
slagregn, stänk från mark och snöfickor och samtidigt vara estetiskt tilltalande. Dessutom ska den 
dränera ut fukt ur väggen, klara fukttillskott inifrån och vara så isolerad att man inte får kalla golv.  

Beständighet 
De material som håller bäst är sten och betong. En bärande sockel borde ha minst lika lång livslängd 
som huset. Ofta är det möjligt att byta en sådan, men det innebär ofta ett omfattande ingrepp. 

Byggbarhet 
Lösningarna ska vara så enkla som möjligt då riskerna ligger i komplexa geometrier och 
flerstegslösningar. Håll ner antalet material och moment, varje nytt lager innebär ofta ett till 
moment, detta ökar risken för fel och förlänger byggtiden. Vid komplexa lösningar ställs större krav 
på heltäckande ritningar som bör kompletteras med arbetsgång som förklarar hur, när och varför ett 
moment görs. Alternativt kan man föreskriva arbetsberedning innan ett specifikt moment påbörjas. 

Risker 
En sockeldetalj med stor risk och konsekvens är när färdig mark ligger i nivå med eller över färdigt 
golv, stommen innehåller organiskt material och man dragit upp ett tätskikt på isolering på utsidan. 
Vid ett eventuellt inläckage kan vattnet ej komma ut igen och konsekvenserna blir stora och 
förödande. En lösning på detta är att gjuta upp en betongsarg som man sedan ställer stommen på. 

Lagar/regler/riktlinjer 
Jag upplever inte att det finns tydliga krav och riktlinjer för utformning av socklar. Fördelen med att 
ha tydligare krav skulle vara att man slipper många diskussioner om man har någonting tydligt att 
förhålla sig till. Nackdelen är att det alltid finns specialfall som inte täcks och dessa hamnar då i 
gråzonen. Jag hänvisar till AMA, TGN, Fuktcentrum, SBUF, RISE och egna erfarenheter, det viktiga är 
att vi upplyser om varför vi gör på ett visst sätt. 

Utformning 
Sockelhöjd 
Sockelhöjden beror på vad man har för stomme och hur omgivningen ser ut, men generellt bör 
sockelhöjden ligga mellan 200–300 mm.  Är stommen helt av betong blir konsekvensen av ett 
inläckage relativt små i jämförelse med en organisk stomme där sockelhöjden är viktig och 
konsekvenserna och åtgärderna blir stora. Vid betongstomme kan man eventuellt släppa på 
sockelhöjdskraven om man ser en vinning med det. Har man däremot organiska och porösa material 
inblandade bör man noga beakta risker och konsekvenser med olika lösningar.  

Isolering 
Det är viktigare att isoleringen av sockeln är obruten från väggen ner till fundamentet än att den är 
tjock. För socklar passar cellplast bäst (EPS eller XPS) eftersom den klarar fukt ganska bra även om 
den kan suga åt sig fukt. Foamglas är ett annat alternativ, men den är svårjobbad, dyr och har dåligt 
värmemotstånd. PIR kan också fungera, men är mer ovanligt, den är dyrare än cellplast men billigare 
än foamglas. På en enplansbyggnad utgör kantbalken en stor köldbrygga, på ett tiovåningshus med 
förråd i botten behöver man kanske inte lägga samma krut på att isolera kantbalken. 
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Yttersta skiktet  
Betong eller sten är ett bra material att ha ytterst på en sockel, sten är dyrare och krångligare att 
fästa in, betongen bör vara vattentät betong. Sockelputs på cellplast är mycket känsligare för 
mekanisk åverkan men skulle eventuellt fungera på en villa eller ett villagarage. Undvik generellt att 
ha material med kapillärsugning ner i mark, t.ex. tegel, oputsad leca och andra porösa material. 

Täthet 
Tätskikt som definieras som ett membran behövs inte alltid. Har man en platta på mark och gjuter 
betong mot den och samtidigt håller ner marken 200–300 mm behövs i regel inget tätskikt. Däremot 
behövs någon form av utledning av vatten ovanifrån. Finns däremot en skarv i marknivå eller under 
mark i kombination med en yttre fuktbelastning är det ofta nödvändigt med ett tätskikt. Undvik i 
största möjliga mån hörn och vinkeländringar, där brister det ofta i att få till en tät applicering. 

Infästning 
Det finns många sätt att fästa in en sockel. Penetreras tätskiktet orsakas en lokalt mindre tät punkt. 
Det är endast ett problem om det finns en konsekvens vid inläckage, t.ex. om organiskt material kan 
bli blött. Det bästa är att ha ett system för sockeln, t.ex. ett färdigt element som gjuts ihop med 
kantbalken. Det finns även varianter då man gjuter en klack att ställa sockeln på eller ställer den på 
plattan, annars kan man använda sig av konsoler och skruva sockeln i betongväggen bakom. Är den 
lätt och med en fördelaktig form (t.ex. L-element) kan det räcka med marktrycket.  

Övergång vägg sockel 
Vid en luftad konstruktion är det viktigt att övergången är dränerad och att vatten ej kan rinna in i 
anslutningen. Har man prefabväggar av betongsandwich kan man få problem i elementskarvar som 
man inte kan kontrollera, vatten kan driva in och sugas in kapillärt i elementskarvar och springor. 

Närliggande mark 
Marken bör alltid ligga 200–300 mm under färdigt golv och med fall bort från fasaden. Undantag är 
om man befinner sig i stadsmiljö, har stora tillgänglighetskrav eller om man har en helt icke-organisk 
stomme. Materialet närmst fasaden ska alltid vara dränerande, helst grus hela vägen upp till mark. 

 
Övrigt 
Den bästa och billigaste lösningen är när man uppfyller sockelhöjdskravet utan någon konstruktiv 
åtgärd. Det gör man lättast genom att hålla ner marken 200–300 mm under färdigt golv, organiskt 
material, spalter och fogar. 
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Fuktsakkunniga     
Per Karnehed  
(2019-04-16, telefonintervju) 

Funktion  
Sockeln har en typ av paraplyfunktion som måste ta hänsyn till stänk och fukt underifrån bättre än en 
fasad. Sockeln har även betydelse för estetiken av en byggnad.   

Beständighet  
Tätskiktets placering är kritiskt ur beständighetssynpunkt. Ligger det på betong som är väl 
tempererad (10 – 20 grader celcius) rör den sig lite i förhållande till om den ligger längre ut på 
material som ändrar form och storlek med temperatur och ålder. Tätskiktet får således bättre 
beständighet över tid. Om tätskiktet behöver bytas efter 50 år får fasadmaterial och isolering plockas 
bort för att kunna åtgärdas. Sockelns livslängd borde vara minst 25 år, det är ingenting man ska 
behöva byta ofta.   

Byggbarhet  
En svårighet i produktion är att mycket byggs innan huset är tätt och har fungerande avvattning. Det 
medför svårigheter med tätskikt och montageordning. Tätskiktet är en sådan grundläggande, viktig 
och dyr funktion att jag tycker att den ska appliceras på betongen snart efter den är gjuten. Då 
hamnar tätskiktet varmt och sedan finns större frihet på bygget och eventuell fukt kan torka ut i 
efterhand. Nackdelen med att tätskiktet hamnar så långt in är att det är svårare att komma åt att 
byta det. Dock ligger det mer skyddat och i ett bättre klimat och därför tror jag det håller mycket 
längre än 25 år, upp mot 50–70 år skulle jag tippa på om det är bra monterat.  

Risker  
En riskkonstruktion är om en regelvägg etc. med organisk stomme kommer närmre än 200 mm från 
mark. Viktigt att tänka på vid projektering är att ha montageordning och tid i åtanke, om montaget 
blir avbrutet måste konstruktionen klara sig tills resterande delar monterats. Vatten som kommer in 
under byggtiden måste kunna torka ut.  

Lagar/regler/riktlinjer  
Det finns inga tydliga riktlinjer/regler för utformning av socklar. Det är mycket som kan tolkas på 
olika sätt beroende på vem som läser. Jag hänvisar till BBR, egen erfarenhet och TGN. TGN är väldigt 
bra, med tydliga lösningar som fungerar.  

  
Utformning  
Sockelhöjd  
Sockeln borde vara minst 200 mm. I Sverige är det mesta som gäller byggnader tillåtet, det handlar 
om att hela tiden beakta och överväga riskerna och konsekvenserna av olika lösningar. Det mesta går 
att lösa på mer än ett sätt.  

Isolering  
Sockeln bör vara välisolerad för att minska köldbryggan. Tegelupplag kan försvåra det med 
isoleringen, men annars bör man kunna få till den bra. Alla typer utom mineralull fungerar, men 
dränerande isolering passar bäst.  
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Yttersta skiktet   
Det yttersta skiktet på sockeln ska var någonting som inte suger 
vatten, t.ex. cementputs, betong eller sten. Cementputs på en dränerande cellplast är prisvärt i initial 
kostnad, vilket även ett kantelement bestående av isolering med 20 mm betong på är. De 
kantelement med fibercementskiva på rekommenderar jag inte. Vid tegelfasad ner i mark ska man 
använda bruk som klarar av det. Sten håller bra under lång tid, men är dyrare och svårare att fästa 
in.   

Täthet  
En platsgjuten betong med vattentäta skarvgjutningar i både horisontell- och vertikalled ned mot en 
sockel skulle potentiellt kunna bli helt vattentät om man är duktig på att gjuta just vattentätt. I 
dagens läge gjuter man dock ofta i olika etapper så generellt ska ett tätskikt dras på utsidan av 
gjutskarvarna för att få dom helt täta, detta gäller även för elementskarvar mellan prefabelement. 
När man projekterar in ett tätskikt bör man tänka på att visa de svåraste snitten på handlingar så 
man visar att lösningen fungerar. Det är även viktigt att tänka på byggtider och montageordning så 
att konstruktionen anpassas efter det. I första hand ska man placera tätskiktet direkt på betongen.   

Infästning  
Jag föredrar att sätta tätskiktet först. Därför bör man tänka till vid eventuell perforering av 
tätskikt, t.ex. kan ett L-stål bultas fast för infästning, då är det i princip tätt tills bulten tas bort, det 
blir inte så kritiskt. Att göra så få hål som möjligt är bra, men man ska vara medveten om risken även 
om man väljer att ta den. Limning ser jag inga problem med, men bör anpassas efter väder för ett bra 
resultat.  

Övergång vägg sockel  
Mellan vägg och sockel ska ett tätskikt finnas. Jag rekommenderar inte en kombiplåt utan tycker att 
tätskiktet och plåten ska sättas var för sig, tätskiktsentreprenören sätter tätskiktet underst och 
plåtslagare eller byggare sätter plåten (alt. glidskikt) över som kan ha en vinkel på ca 18 grader. 
Viktigt att passa ihop vägg och sockel ordentligt, ofta får man glipor som blir otäta pga. att alla mått 
inte är exakt enligt ritning, de blir de aldrig i verkligheten.  

Närliggande mark  
Marken invid sockeln bör luta ifrån den, ju mer desto bättre. Det är bra att ha någon form av 
genomsläppligt material 30 cm närmst fasad, gärna singel eller makadam som även minskar stänket 
upp på sockeln, men helst inte jord.  

  
Övrigt  
Om man har en sarg för att lyfta upp en organisk stomme bör den helst gjutas i betong. Muras den 
i leca måste den putsas i efterhand.   
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Henrik Dahl  
(2019-04-30, Intervju Stockholm) 

Funktion 
Sockelkonstruktionens huvudsakliga funktion är att skydda det som finns på insidan. Den ska leda 
bort ytvatten och skydda mot slagregn och inträngande fukt.  

Beständighet 
När det gäller beständighet för en sockelkonstruktion beror det på materialval och täthetslösning. Att 
de är kopplade till en viss beständighet eller en viss livslängd. Livslängden på en sockel som inte är 
utbytbar är 100 år enligt konstruktionsreglerna. När man projekterar och väljer material är det viktigt 
att man har koll på den yttre påverkan, t.ex. salt och snö. Det är bra att materialet kan saneras och 
göras rent vid eventuella missfärgningar, smuts och skadegörelse. Ur ett estetiskt perspektiv är sten 
ett bra material att använda som sockel. 

Byggbarhet 
Gällande byggbarhet så finns det utmaningar med allt, det som ritas måste gå att bygga. Utmaningen 
är att se till att det blir vattentätt och att sockelkonstruktionen är uppbyggd så att den skyddar den 
innanför liggande konstruktionen. För att få en ökad byggbarhet behöver projektörer få större 
förståelse för produktionen samt vara ute på plats och verifierar att handlingen går att bygga efter, 
gör den inte det så ska den revideras. Kommunikationen mellan den teoretiska världen och 
utförandevärlden måste förbättras. Som konstruktör finns möjligheten att skriva in i 
föreskriftsritningarna att man ska närvara vid olika moment i produktion och att entreprenören då är 
skyldig att avisera och hålla konstruktören uppdaterad. Vid svårare konstruktioner händer det att 
man använder sig av anläggnings-AMA. I anläggnings-AMA finns det flera ”ska”-krav jämfört med 
hus-AMA där det är mest ”bör”-krav. Det är en mycket högre närvarograd i produktion av de som 
har projekterat när anläggnings-AMA tillämpats, detta kan man ta efter inom husbyggnad.  

Risker 
När man projekterar är det viktigt att få till funktion, byggbarhet och beständighet. Problemet här är 
det ekonomiska intresset för byggnaden exempelvis om man bygger för egen förvaltning eller för att 
sälja. Riskkonstruktioner används ibland eftersom om det håller garantitiden ut och ibland innebär 
detta ekonomisk vinning. 

När man tar fram bygghandlingar är det viktigt att man beaktar vilka förutsättningar som finns. 
Bygghandlingarna ska vara fuktsäkerhetsprojekterade, ha lösningar kopplade till branschregler och 
riktlinjer. Det är viktigt att anslutningar, kritiska möten och detaljer är förstorade så att det tydligt 
framgår hur dessa ska lösas praktiskt, annars är det inte byggbart. Har man en arbetsgång så ska den 
gärna stå på handlingen, annars får man inte med den ut i produktion. 

Lätta utfackningsväggar med tätskiktsuppvik mot skrivmaterial är en riskkonstruktion då man vid 
inläckage kan få stora skador och att det på sikt blir mögel-, fukt- och rötskador i träkonstruktionen. 
Det gäller att alltid ställa sig frågan ”vad är risken och hur stor blir konsekvensen?” 

Det är viktigt att separera trä från betong eftersom betongen är en byggfuktig konstruktion och 
kommer ta lång tid på sig att torka ur. Det är viktigt att den organiska stommen kommer tillräckligt 
högt upp från marknivån.  
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Lagar/regler/riktlinjer 
Det finns egentligen inga tydliga riktlinjer och regler för utformning av socklar. Att krav och råd från 
BBR efterlevs varierar. Henrik hänvisar till Fukthanboken, annars beror det på projektets 
förutsättningar, ofta finns det riktlinjer som kommer från leverantörer. 

Utformning 
Sockelhöjd 
Sockelhöjden är komplex, den är kopplad till landskapet, t.ex. hur förutsättningarna ser ut på tomten 
eller området där man ska bygga. Detta gör att höjden varierar mellan 0-0,5 m eller mer. Funktion 
går före estetik men ofta har arkitekten åsikter. T.ex. finns lösningar när fasad går ner i mark som 
arkitekten ofta förespråkar vilket faktiskt går att lösa. Lösningar finns på det mesta, men det är  
viktigt med rätt kompetens så att rätt beprövad lösning med intygad funktion kommer på rätt plats.   

Isolering 
För att bäst motverka köldbryggan i anslutningen platta och vägg är att man har en obruten 
heltäckande isolering på utsidan.  

Yttersta skiktet  
Betong och sten är material som är lämpliga ytskikt för en sockel, sten är ett beständigt material 
vilket vi kan se på våra äldre hus. Sämre material är puts och den typen av lösningar med skivor som 
är puts på cellplast. Problem med dessa är att putsen släpper eller går söner och det blir inläckage. 
Det finns även färdiga element med en betongkaka på 10 mm istället för puts. Dessa är också 
känsliga och kan inte mäta sig med en sockel med 100 mm homogen betong eller en stenskiva. 
Använder man högpresterande betong är det väldigt tätt och det blir i princip vattenavstötande, 
annars kan man blanda in ett typ av vattenglas som är vattenavstötande.  

Täthet 
Tätskikt vid en sockelkonstruktion behövs inte alltid, ett tätskikt är lämpligt om man har en situation 
när marken ligger i nivå med färdigt golv eller om man inte kan säkerställa exakt var marknivån 
kommer ligga. Även om man skulle jobba med förhöjda socklar, t.ex. en innermur av 
betong eller leca och ställer väggarna ovanpå, så brister det ofta vid entréer. Ofta sätter man tätskikt 
om det är möjligt, om det finns en rationell lösning att få dit det, då är det lämpligt.  

Vid användning av tätskikt så ska det generellt monteras på kantbalken och ledas upp och överlappa 
väggkonstruktionen. Det är viktigt att täta anslutningen mellan platta och vägg samt skarvar mellan 
väggelement. Ibland är det komplext och då kan tätskiktet hamna långt in i konstruktionen, det beror 
på hur man bygger. Svårigheter vid montage kan vara att det kan sitta olika infästningsbeslag som 
man ska få tätt kring. När det gäller YEP 3500 och YEP 6500, så behöver det vara arbetarvänligt oftast 
är det tillräckligt med YEP 3500. Ska det vara längre ner i marken och det är ett högt vattentryck så 
brukar man föreskriva YEP 6500 eller två lager YEP 3500. 

Infästning 
Att bryta tätskiktet med infästningar kan vara känsligt. Erfarenhetsmässigt, om det är ett helklistrat 
tätskikt så är det inte en stor risk att bryta tätskiktet på enstaka ställen, men det är viktigt att se från 
fall till fall. Annars kan man sätta sockeln med bruk om man har någon form av murverk bakom att 
fästa på. Att limma kan bli svårt att kombinera med miljöcertifieringssystem eftersom alla lim på 
något sätt är miljöstörande och inte vattenbaserade.  
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Övergång vägg sockel 
Viktigt vid anslutningen mellan vägg och sockel är att det blir luft- och vattentätt. Den 
vattenutledande förmågan ska lösas samtidigs som sockeln ska hänga ihop med fasadens lösning av 
dränering vid luftspalt. Det är viktigt att få till tätskiktskapporna, bruksavjämningar, fall ut och plåtar 
beroende på ytskikt i fasad och behov. Använder man sig av glidskikt med plåtar ska det finnas 
tätskikt under som ska sättas av en tätskiktsentreprenör. 

Närliggande mark 
Den närliggande marken ska helst ha fall ifrån sockeln, vilket är ett råd i BBR. Det ser dock inte alltid 
ut så. Misslyckas man med fallet så blir det ofta konsekvenser av inläckage för att vatten trycker på 
konstruktionen. Materialet närmst byggnaden bör kunna hantera ytfukten och leda bort den från 
byggnaden. Är det t.ex. hårdlagda stenläggningar närmas som inte tar emot ytfukt, är det viktigt att 
vattnet kan ledas bort till dagvattenbrunnar. 
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Lars Hammarborg  
(2019-04-26, Intervju Stockholm) 

Funktion 
Sockelns funktion är att skydda byggnaden från vatten, markfukt och mekanisk påfrestning. Det är 
inte bara sockeln uppgift utan hela grundkonstruktionen tillsammans.   

Beständighet 
Vid terrassbjälklag med tätskikt som ansluter mot sockel, är det viktigt att tätskiktet kan åtgärdas 
utan att väggkonstruktioner behöver rivas. Ur beständighetsynpunkt är det viktigt att bygga så att 
det går att reparera och renovera enkelt. Om det blir en skada i tätskiktet så ska det gå att laga det 
utan att behöva riva delar av huset.  

Kapillärsugningen är kritiskt gällande beständigheten hos en sockelkonstruktion. Tegel är kritiskt att 
använda eftersom det ofta blir frostskador på tegel som ligger nära mark. Tunnpust är svag att 
använda som yttersta skikt när det gäller mekaniska påfrestningar.  

Byggbarhet 
 
Risker 
Att använda sig utav organiskt material nära mark är en hög risk, organiskt material ska inte ligga 
närmare än 20 cm, helst 30 cm ifrån mark. Detta gäller även fibercementskivor med cellulosafibrer. 
Många av de fuktskador som drabbar hus är på grund av fel i projekteringen.  

Lagar/regler/riktlinjer 
När det gäller tydligheten i riktlinjer och regler för utformning av socklar så är dem tolkningsbara. 
BBR skriver att det ska vara en 20 cm sockel. Ett problem är att man inte alltid följer BBR beträffande 
sockelhöjd, utan gör lite som man vill. 

Vid anslutningar och liknande hänvisar jag ofta till TGN och gällande sockelhöjder till BBR. Jag 
påpekar även att organiskt material aldrig ska byggas under marknivå i anslutning mot mark. En 
sockel får inte vara organiskt eller fuktkänsligt material, utan det ska vara ett material som klara höga 
fuktnivåer över tid. 

Utformning 
Sockelhöjd 
Kravet i BBR är 200 mm sockelhöjd. 

Isolering 
Isolering motverkar köldbrygga vid anslutningen mellan platta och vägg. Isolering är även ett 
konstruktivt fuktskydd eftersom det ger högre temperatur i konstruktionen och det minskar risken 
att få kondens. Isolering som är lämpad för en sockel är exempelvis foamglas. Jämfört med 
cellplasten är den dyrare och har lite högre lambdavärdet. I verkligheten blir cellplasten blöt om den 
under en längre period är i kontakt med någon form av vatten. Det positiva med foamglas är att det 
är helt diffusionstätt, brandsäkert och mögelsäkert.  

Yttersta skiktet  
Natursten är det bästa material att använda som yttersta skikt vid en sockelkonstruktion, 
naturstenen är hydrofob och suger inget vatten. Generellt vill man i byggbranschen använda sig av en 
cellplast med en utvändig beklädnad. Där är puts för svagt men en fiberförstärkt betong på 10 mm 
kan accepteras. Vid användning av betong så ska den helst vara hydrofoberad. En sådan betong suger 
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inte kapillärt vatten vilket gör att den även står emot salter som kan följa med vattnet. Saltansamling 
bildas på den höjd som ett material orkar suga kapillärt. Eftersom saltet följer med det kapillära 
vattnet och blir kvar när vattnet dunstat.  

Generellt bör det vara en kapillärbrytning under mark på sockeln. Det går t.ex. att använda 
asfaltstryckning, hydrofobering, silaner/siloxaner. Trafikverket använder sig t.ex. av silaner/siloxaner 
på sina broar, det är en liten kostnad med stor vinning. Ovan mark är det en fördel att använda 
silaner/siloxaner. För att motverka att sockeln suger upp fukt, är det en tegelfasad ner i mark är det 
ett krav. Vid användning av tegel i mark är det viktigt att beakta tegelkvalitén, att den är 
frostbeständigt och att bruket tål påfrestningarna.  

Täthet 
Det behövs inte alltid tätskikt. Är det exempelvis en betongvägg med tegelfasad utan organiskt 
material så är det inga problem att utan tätskikt om färdigt golv ligger 200 mm ovan mark. När en 
sockelkonstruktion behöver ett tätskikt, så bör alla Prefab- och gjutskarvar tätas med en YEP 3500, 
vilken går att klistra med värme. Om det finns risk för rörelse i konstruktionen så ska ett glidskikt 
läggas emellan skarvarna så att det blir en större yta som tar de dragningar som uppstår. Om det 
exempelvis är en skarv med rörelsefog så läggs det ett glidskikt över för att tätskiktet ska klara av mer 
rörelse, utförande av tätskikt över rörelsefog finns i AMA.  

Infästning 
Om en infästning vid montage av sockel hamnar vid ett tätskikt ska man först montera infästningarna 
och efter det montera tätskiktet för att det ska bli en tät lösning.  

Övergång vägg sockel 
Vid anslutningen vägg och sockel är det viktigt att det blir tätt och att fukt inte tar sig in. Om man har 
isolering, exempelvis Pordrän längre ner i konstruktionen så är det även viktigt att man skärmar av 
den eventuella termik som kan ske därifrån då varm och fuktig luft tar sig upp i konstruktionen och 
orsakar kondens i en kallare yttervägg. Vid en lösning med en skalmur av tegel är viktigt med en 
glidplåt eller ett membran under skalmuren eftersom betong och tegel har olika rörelsemönster, står 
skalmuren direkt på betongen finns risk för sprickor i skalmuren. 
 
Närliggande mark 
Den närliggande marken ska ha en lutning ifrån huset. Om marken ligger högre än färdigt golv ska det 
vara en dikesanvisning med möjlig avrinning. Används radonisolering ska även den luta ifrån huset så 
att vattnet leds bort. Det är viktigt att materialet närmast huset stoppar den kapillära 
fukttransporten från marken. Ofta är det dränerande material, men det är inte alltid 
kapillärbrytande, det är en viktig aspekt att ta med vid utformningen av den närliggande marken.  
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Professor inom byggnadsmaterial 
Lars-Olof Nilsson 
(2019-05-10, telefonintervju) 

Funktion 
Sockeln har flera olika funktioner. Den ska ta upp laster från stommen ovanför och föra ner dessa via 
kantbalken ner i marken. Utöver detta ska den säkerställa ett tillräckligt stort värmemotstånd för att 
klara av kraven på energi och termisk komfort, dessutom måste den tåla att ständigt stå i 
direktkontakt med marken. Det som försvårat utformningen av grunden är om sockelkonstruktionen 
måste ta upp tyngden av fasadbeklädnaden.  

Beständighet 
En sockel som bär ett ytterväggsskal bör hålla byggnadens livslängd ut medan om det är ett upphängt 
element så är det rimligt om det kan bytas ut under byggnadens livslängd. 

En kritisk punkt ur beständighetssynpunkt är om en yttre betongsockel är ihoparmerat eller 
ihopmonterat med den inre betongkonstruktionen med armeringsjärn som går genom isolering. 
Dessa har stor risk att korrodera eftersom den delen som inte är ingjuten i betong saknar 
korrosionsskydd. 

Byggbarhet 
Grundläggningen av fasadbeklädnaden är någonting utav det svåraste med sockelkonstruktionen. 
Om den är så tung att den inte kan hänga ihop med konstruktionen innanför isoleringen på något 
sätt måste den få en särskild ”grundläggning”, utan att skapa köldbryggor i sockelkonstruktionen. 
Detta är viktigt att lösa på ett bra sätt redan i projekteringen för att underlätta utförandet. 

Risker 
Om det finns risk att vatten kommer att stå mot fasaden är det inte lämpligt att ha en organisk 
stomme nära mark. Det är inte heller lämpligt med ett tätskikt direkt på den organiska stommen då 
det är för riskfyllt att förlita sig på ett sådant tätskikt. Alternativen då är att sänka marken eller lyfta 
upp det organiska materialet på en betongsarg som inte är fuktkänslig. Då måste man dock se till att 
få skarvarna vattentäta. 

Lagar/regler/riktlinjer 
Det finns inga tydliga regler/riktlinjer för utformning av socklar. Det som finns är samma regler som 
gäller för allt annat och dom är väldigt allmänna. De krav som finns gäller energi, termisk komfort, 
lufttäthet och fukt. Dessa måste man uppnå här samtidigt som man uppfyller kraven på det statiska 
systemet och byggbarheten. Sockelkonstruktionen är en av de svåraste i en byggnad. Jag hänvisar till 
kraven i BBR, det är de som måste vara styrande och de är väldigt generella i sig. 

Utformning 
Sockelhöjd 
Sockelhöjden är en utseende- och tillgänglighetsfråga. Det är bra att höja sockeln för att så lite stänk 
som möjligt från marken ska nå fasaden, dock måste tillgänglighetskraven uppfyllas på något sätt så 
att nivåskillnaden mellan golv och mark inte omöjliggör tillgängligheten. 

Isolering 
Isolering ska inte ses som ett skikt utan hela sockelkonstruktionen ska ha ett tillräckligt stort 
värmemotstånd. Det handlar mycket om placering av värmeisoleringen och möjlighet att undvika 
köldbryggor. 
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Yttersta skiktet  
Detta är en estetisk fråga. En ren, jämn betongyta är perfekt, men ett sådant yttersta material måste 
sitta samman och samverka med resten av konstruktionen på ett bra sätt. 

Täthet 
Det krävs inget särskilt tätskikt i en sockelkonstruktion. Dock är det viktigt att hela konstruktionen är 
lufttät och att den uppfyller kraven på fuktsäkerhet, dvs. att de ingående materialen inte blir 
fuktigare än det acceptabla fukttillstånden för respektive material. 

Man kan inte hindra den yttersta delen av sockeln att bli våt. Det man däremot måste se till är att 
konstruktionen har en kapillärbrytning och att de våta materialen under en större del av året är lite 
kallare än innanstående material. I och med att de är kallare får de en lägre ånghalt vilket gör att 
fukten vill transporteras utåt mot det material med lägre ånghalt. Detta åstadkommer man genom 
att placera en värmeisolering mellan det yttre materialet och innanförliggande, fuktkänsliga material.  

Infästning 
Om man behöver göra en infästning där man har ett tätskikt skulle jag rekommendera att man 
svetsar fast den först och sedan går upp med ett tätskikt efteråt för att få det tätt.  

Övergång vägg sockel 
Oavsett fasadmaterial måste man se till att ta hand om det vatten som kommer ovanifrån eller 
tränger in genom fasadskalet. Detta eventuella vatten ska dräneras och ledas bort så att detta inte 
rinner in i väggen, in i skarven mellan yttervägg och sockel eller ner i värmeisoleringen på sockeln. 

Använder man t.ex. en avrinningsplåt här i kombination med en vägg med ytterbeklädnad, luftspalt 
och värmeisolering är det fördelaktigt att dra denna hela vägen bakom värmeisoleringen för att 
kunna leda ut eventuellt vatten som tagit sig hela vägen dit. Viktigt är även att undvika att en 
köldbrygga uppstår i denna övergång.  

Närliggande mark 
Att ha ett dränerande material och lutande mark invid sockeln är positivt. Dock är det ingenting man 
som konstruktör kan räkna med eftersom du inte vet vad som kommer ske med huset under dess 
livslängd. En sockel ska därför klarar av att marken lutar emot och att några centimeters tillfälligt 
vattentryck fås. Den ska även klarar att konstant stå i direktkontakt med våt mark.  
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Betongsakkunnig      
Henrik Sjöberg  
(2019-04-25, Intervju Stockholm) 

Funktion  
Förutom att sockeln ska bära last så ska den klara rådande exponering av aggressiva medier och även 
mekanisk åverkan av t.ex. snöröjning.   

 
Beständighet  
Tösalt är mest kritiskt ur beständighetssynpunkt för socklar. Betongförreningen har upprättat ett 
dokument som heter ”Vägledning för val av exponeringsklass enligt SS-EN 206” där det finns 
rekommenderade exponeringsklasser för bl.a socklar. Alla socklar i närheten av entréer och 
trottoarer kan utsättas för tösalt och borde ha exponeringsklass XD4, XF4 enligt dokumentet. En 
silanimpregnering som skyddar betongen genom att kapillärt kloridbärande vatten inte tar sig in i 
betongen samtidigt som den kan andas ökar betongens beständighet. Natursten är nog det material 
som håller sig snyggast över tid, men det finns även t.ex STENI-skivor och jag är förvånad över att de 
håller så bra. Generellt är jag skeptisk mot nya material innan de är beprövade under en längre tid. 
Livslängden för en sockel hamnar under kategorin underhållsbart och synligt vilket innebär 50 år. 
Generellt tycker jag ändå att grundläggning, grundmur och sockel borde utföras för 100 år om de är 
vitala för bärigheten. Ur beständighetssynpunkt har husbyggare mycket att lära av anläggningssidan.  

 
Byggbarhet  
L-elementen med en betong på tycker jag fungerar bra i de flesta fall. Dom är smidiga att bygga med 
och konstruktionen blir sammanhängande och isolerad från alla håll. En god dialog mellan 
konstruktörer och entreprenörer där båda är öppna för förslag underlättar för båda parter. En 
betongsarg att ställa stomme på kan vara någonting som inte uppskattas i produktion eftersom det 
orsakar ett extra moment. Behövs den tycker jag den ska gjutas i betong hellre än att muras.   

Risker  
 
Lagar/regler/riktlinjer  
Reglerna är ganska tydliga, men däremot finns ett behov av typprinciper. Jag hänvisar framförallt till 
AMA, men även BBR och det vägledande dokumentet om exponeringsklasser från 
Betongföreningen.  
 
Utformning  
Sockelhöjd  
I många fall är det tätskiktsuppviket som avgör sockelhöjden. Ofta vill man ha ett uppvik på 300 mm, 
och då bör ju även sockeln gå upp 300 mm för att göra det så lätt som möjligt. 
  
Isolering  
Isoleringen utformas bäst obruten och med överlapp. Fördelarna med cellplast är att man kan välja 
exakta egenskaper (storlek, tryckhållfasthet etc.) på materialet, dock är cellplast nu under diskussion 
med avseende på miljöpåverkan. Andra typer av isolering som skulle fungera är PIR-isolering, 
mineralull, glasfiber och foamglas, nackdelen med foamglas är att den är väldigt spröd. Om 
fuktbelastning är aktuell måste detta beaktas. Många leverantörer av isolering hävdar att dessa är 
vattentäta, men det är de inte på längre sikt.  
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Yttersta skiktet  
En väldimensionerad betongskiva eller en naturstensskiva med god beständighet över tid är att 
föredra som yttersta skikt. Betong ska dimensioneras enligt norm med exponeringsklasser, är den 
bärande och svår att underhålla bör man välja en högre livslängdsklass. Det kostar inte så mycket i 
produktion, men ger mycket beständighetsmässigt. En annan relativt billig och enkel lösning är en så 
kallad hydrofobering/silanimpregnering som sprutas/målas på betongen. Den påverkar inte 
utseendet och skapar en skyddande hinna som gör att kapillärt vatten som kan bära med sig klorider 
in i betongen rinner av samtidigt som betongen andas. Detta är väl beprövat och har använts av 
trafikverket de senaste 20 åren för långsiktigt skydd på framförallt kantbalkar på broar. Inom 
anläggning är det en helt annan fokus på beständighet, kunskapsöverföringen skulle kunna bli 
bättre.   
 
Täthet  
Tätskikt behövs inte alltid i en sockelkonstruktion, det beror på de yttre förutsättningarna och vilka 
material man använder. De tätskikt som används är ibland inte tillräckligt elastiska och 
åldersbeständiga och man använder sig av fel typ. Tätskiktet måste klara rörelser utan att slitas 
sönder och än idag förespråkar jag beprövade bitumenmattor, YEP 6500 pga. att de är hållbara och 
klarar sig bra även om utförandet inte är helt perfekt. Jag har förutsatt att de sitter i innerstad 
med tösaltning, är omgivningen mer förlåtande kan man ha en tunnare matta. Eftersom 
entreprenören ofta tycker att YEP 6500 är svår att forma brukar jag ge alternativet med 
tvålagstäckning med YEP 3500 som är lättare att forma runt hörn och vinklar. Viktigt är att materialet 
där YEP:en ska fästas är lämpat för det, utsätts sockeln för mekanisk åverkan bör underlaget vara 
styvt, gärna av betong.    

Infästning  
Val av infästningen beror till stor del av vilket ytskikt som ska sitta ytterst och måste lösas individuellt 
beroende på rådande förutsättningar. Att limma fungerar för lägre vikter av sockel men det är inte 
den bästa lösningen. Perforerar man en bitumenmatta bör man på något sätt täta dessa hål.  
 

Övergång vägg sockel  
Fasadlivet borde alltid vara utanför sockellivet så att man får en naturlig avvattning av ytan och inte 
stående vatten. Det kan uppstå problem med att få till en luft- och vattentät anslutning om olika 
element inte stämmer exakt överens. Det är viktigt att se till att vägg och sockel passar ihop om de 
projekterats av olika projektörer. Som alltid finns olika krav för olika byggnader, men elementens 
eventuella tätskikt borde överlappa. Finns t.ex. inget tätskikt på sockeln bör fasadens tätskikt sluta 
tätt mot sockeln. Rinnande vatten bör avledas i anslutningen t.ex. genom en dropplåt. I AMA står det 
att den ska sticka ut 40 mm, vilket kan anses vara för långt.    
 
Närliggande mark  
Marken ska luta ut från sockeln och man ska tänka till vad gäller planteringar. Har man planteringar, 
ska det vara väl beaktat i projekteringen vad gäller fukt- och växtskydd för rötter etc.   

Övrigt  
Överlag tycker jag att man borde bli bättre på att samarbeta över gränserna. Om två element ska 
passas ihop är det viktigt att någon av parterna ansvarar för att de ska passas ihop. Sockeln borde ses 
mer som en anläggningskonstruktion som hamnar i grundläggningsfacket så att den inte klassas lika 
enkelt som t.ex. en betongvägg som kommer stå inomhus.  
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Prefabsakkunnig      
Per Ljunggren  
(2019-04-17, telefonintervju) 

Funktion  
Sockelns funktion är att stå emot fukt, mekanisk åverkan och att den är estetiskt tilltalande.  

Beständighet  
Beständighet beror på typ av material, hur det håller mot yttre åverkan och hur man får till 
tätskiktslösningen. Livslängden på en sockel bör vara 50 år. En obehandlad betongsockel kommer 
suga fukt, men kan behandlas med t.ex. primer eller ”antiklotter” så att den inte gör det. Den går 
även att måla eller infärga. Genom detta får man en bättre beständighet och en långsiktigt snyggare 
sockel. Utsätts betongen för tösalter bör detta beaktas och t.ex. täckande betongskikt ökas.   

Byggbarhet  
Vid användning av Prefabsockel måste man göra den minst 120 mm tjock för att kunna fästa 
lyftvajrar i den. Det innebär att man skäl lite av isoleringen vid sockeln. Det är bra med längre 
element för att minimera lyft och skarvar.   

Risker  
Byggtid och väderlek är den största risken i produktion när man ska montera tätskiktet på 
byggelementen. Risk för inläckage finns även vid materialövergångar och infästningar. Det kan 
vara exempelvis om man har en helsandwich där man tar bort ytterskivan och ska lägga dit något 
annat.  

Lagar/regler/riktlinjer  
I AMA- finns tydliga regler med 300 mm uppdrag av tätskiktet, samma krav som när två tak ansluter 
med varandra i olika nivåer. Anslutningen mellan grund och prefabvägg är en gråzon där man har lite 
olika lösningar. Det är svårt att svara på om kraven efterlevs i stort, det största problemet tror jag är 
att man inte får till lutningen på marken, då får man problem oavsett.  

Utformning  
Sockelhöjd  
Enligt AMA ska den gå upp 300 mm för att man ska kunna få till tätskiktet ordentligt, men jag tror 
inte alltid att den behöver vara 300 mm. Jag jobbar ju med betong och den tål fukt relativt bra. Dock 
måste man vara noga med fogar och skarvar mellan element där det skulle kunna läcka in vatten.   

Isolering  
För att motverka köldbryggan i anslutningen vid platta och vägg är det bäst om plattan slutar innan 
ytterskivan kommer. Det finns det färdiga element som man kan sätta där, exempelvis ett 
kantelement som består av en cementytterskiva på isolering eller en prefab betongsockel med 
tillhörande isolering. Om det är stora laster så kan man behöva gå ut med grundsulan vilket gör 
det svårt att undvika köldbryggor.   

Isoleringstjockleken ska inte vara under 70 mm i norr och 50 mm i syd, men självklart 
spelar projektspecifika förutsättningar roll här. Det man vill undvika är att få kalla golv, men där 
spelar även valet av värmesystem in i bilden (har man golvvärme är det en fördel ur denna 
aspekten). Lämplig isolering att använda vid en sockelkonstruktion är Isodrän som är en dränerande, 
värmeisolerande och kapillärbrytande isolering.   
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Yttersta skiktet   
Betong är ett lämpligt material att ha ytterst på en sockel. En lösning att föredra är en prefabsockel i 
betong som man eventuellt kan putsa eller mura och som i långa byggelement blir kostnadseffektivt. 
Sten är också ett bra yttermaterial men då är det viktigt att isoleringen innanför är så hård att den 
klarar mekanisk åverkan. Ska elementet lyftas på plats kan det vara enklare med en cementskiva på 
isolering men att använda plåt rekommenderas inte, den har en tendens att bli buckligt och ful.  

Täthet  
För att en konstruktion inte ska behöva tätskikt är det viktigt att marken lutar 1:20 i 3 meter ifrån, så 
att man får bort vattnet. Samtidigt finns problemet att det kan lägger sig snö där vilket kan innebära 
problem. Det är viktigt att man kan garantera att det inte blir någon vattentillförsel om man inte har 
ett tätskikt. Vid användning av tätskikt så är det viktigt att det sitter på innerskivan om det ska 
värmas på med duk eller klistras på väggen. Isoleringen i väggen måste komma utanför tätskiktet för 
annars får man in fukt. Det är viktigt att man utför detta rätt och med rätt väderförhållanden för att 
garantera att det blir bra, annars är det kritiskt.   

Infästning  
Använde man sig av halvsandwich kan man använda sig av ett rostfritt fäststål för infästning innanför 
det kommande yttersta skiktet. Om man behöver penetrera tätskiktet bör man göra det över 300 
mm upp från marken om man ska följa reglerna.  

Övergång vägg sockel  
Vid anslutningen mellan vägg och sockel är det viktigt att det blir tätt och att det blir en hållbar yta.   

Närliggande mark  
Det är viktigt att leda bort vattnet ordentligt och få bort allt ytvatten från huset. Marken måste luta 
enligt krav ifrån huset. Ytan närmst huset bör vara lutande av dränerande material eller hårdgjord 
yta och bör inte vara en rabatt.    

 
Övrigt  
För att öka byggbarheten så kan man gjuta dit en kappa i väggen och på så sätt slippa sockeln, dock 
måste man lösa vertikalskarvarna. För att klara transporten använder man en nivåskillnadsbalk för att 
inte skada den yttersta skivan som inte är menad att bära lasten.   
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Byggsakkunniga      
Johnny Dokken & Daniel Box 
(2019-04-29, Intervju Upplands Väsby) 

Funktion 
Sockelns funktion är bland annat att skydda huset mot stänk och fukt, den kan även vara estetisk och 
en utsmyckning. 

Beständighet 
Mest kritiskt för en sockeldetalj enligt Daniel och Johnny (D&J) är fukt och mekanisk åverkan. Om det 
läcker in någonstans i tätskiktet kommer fukten in. Det kan leda till problem som frostsprängningar 
och om det rinner vatten på ett koncentrerat ställe kan det bli problem med påväxt och liknande. 
Mekanisk åverkan kan också vara ett problem, det kan tillexempel vara att någon kör in i sockeln 
med en snöplog. Puts på cellplast är känsligt att ha ytterst på sockeln, betong och sten är tåligare 
material. När det gäller sockeldetaljen så borde den inte ses som utbytbar, den är en del av stommen 
och bör ha samma livslängd som huset. När det gäller socklar som blivit missfärgade av yttre 
påverkan som är kemisk, reagerar olika material olika. Missfärgningar är egentligen bara att 
underhålla. Är det skador som uppstått av salter, då har man gjort fel, då har man använt sig 
exempelvis av fel sorts betong. 

Byggbarhet 
Byggbarhet finns ju alltid där och det handlar mycket om tid. Ska man komma ner i 
produktionskostnad så bör man tänka på antal moment och material. Gjutningar i flera etapper och 
sammanfogningar mellan olika material tar tid. Det är svårt att säga specifikt vad man kan göra för 
att projektera för en ökad byggbarhet, utan det handlar mycket om förståelse hos dem som 
projekterar. Ofta är det projektörerna ritat där utav en anledning, men samtidigt känns det för 
teoretiskt i många fall. Det är bra med en dialog mellan dem som ska bygga och dem som 
projekterar, de skiljer sig väldigt mellan olika projekt. Har du en totalentreprenad så är 
entreprenören med från start och kan tycka till, är det däremot utförandeentreprenad får 
entreprenören en handling som då ska vara genomtänkt och klar. Om det är till det bättre och man 
har tiden för det så kommer ofta entreprenören med förenklingar, men det är ofta lite sent i det 
skedet eftersom man har en förberedelsetid och även måste tänka på kostnaden och vem som ska ta 
den, beställaren eller entreprenören. Ofta är det ju så att desto senare det är desto mindre tjänar du 
på ändringar, sen är det ju också olika förutsättningar beroende på projekt. Det som fungerar på ett 
hus, kanske inte fungerar på ett annat osv. Desto tidigare man kan vara med och tycka saker desto 
enklare är det. I större projekt brukar det bli bättre och bättre för varje hus osv.  

Risker 
Om tätskiktet har veck, bryt och anslutningar ökar risken för att något kan bli fel och inläckage kan 
inträffa. Ju mindre plats det finns för montering, desto större risk. Har man överlapp och enkla 
detaljer så är det enklare att få det bra. Man ska undvika att klämma något utan det ska sitta 
ordentligt fast och ha ordentliga höjder som man lappar över. 

Lagar/regler/riktlinjer 
D&J upplever att krav och råden efterlevs, men att riktlinjer och regler för utformning av socklar kan 
blir tydligare. De hänvisar till AMA när det gäller utförandet. 
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Utformning 
Sockelhöjd 
Ibland är byggentreprenören med och har synpunkter under projekteringen. Oftast när de kommer in 
i projekten så har är det mer eller mindre färdiga handlingar. Enligt D&J så behöver det inte alltid 
vara någon sockel, det beror helt på vad man ska bygga.  

Isolering 
Det finns flera aspekter gällande isolering och köldbryggan vid anslutning platta och vägg. Där brukar 
entreprenörer och projektörer inte alltid vara överens. Entreprenörer vill ha så lite som möjligt av 
isolering för att göra det enkelt medan projektörer brukar vilja ha mer för att minska köldbryggan. 
Svårigheter med isolering kan exempelvis vara att få en pir att sitta kvar i en dubbelgjutning, du ska 
ha den upp i en sockel och sen ska den stå på sulan, det blir svårt att gjuta och få det bra. I 90 % utav 
fallen är isoleringen som en orm när du håller på och gjuter. Du måste få lika mycket betong på båda 
sidorna och få det att stiga lika mycket samtidigt utan att den flyter upp heller. För att säkerställa att 
det blir bra då måste man gjuta i två omgångar eller ev. tre omgångar. Entreprenörer vill göra så få 
gjutningar som möjligt och gärna fyrkanter.  

Yttersta skiktet  
D&J rekommenderar betong som yttersta skikt på en sockelkonstruktion eftersom det är hållbart och 
håller lika länge som huset. Det är även ett flexibelt material och ytan går att få i många olika 
utföranden, man kan även putsa och måla. Likt andra utsatta material behöver betongen underhållas 
och ytskiktet förbättras beroende på vad den utsätts för.  

Det finns en viss risk med färdiga L- och I-element eftersom de inte är lika hållbara. De är smidiga och 
enkla att hålla på med i produktion, men dess yttersta skikt består endast av 1 cm betong och sen är 
resterande cellplast, så de är känsliga. På villor och mindre utsatta byggnader fungerar de bra 
eftersom de är billiga, enkla och tidseffektiva. Sten är hållbart och det blir fint, men den fyller ingen 
mer funktion än betong, dessutom blir det fler moment vi montage och därmed dyrare. 

Täthet 
Oftast behövs tätskikt men det beror på hur man utformar sockeln, och det är viktigt att man utför 
tätskiktet noggrant. Tätskiktet ska vara tätt och ingen fukt ska tränga in. För att undvika fel vid 
montage bör man undvika veck, bryt och anslutningar. Har man överlapp och enkla detaljer så är det 
enklare att få det bra, både för att det ska vara lättarbetat och få mindre moment. Man ska inte 
klistra tätskiktet på isolering och det är viktigt att få en rak linje. När man ska börja klämma emellan 
olika material och att det är olika vinklar, genomföringar och ojämna ytor så blir det betydligt 
svårare. Tätskikt som värms på är ofta dem som är bäst, dock måste man vara uppmärksam på att de 
t.ex. inte kan värmas på där cellplast finns i för nära. Joma-plåtarna är bra när man har tegel och dem 
håller tätt. Vid penetrering av tätskiktet är det viktigt att täta efter, det innebär en handpåläggning 
för varje håltagning, annars är det inte säkert. 

Infästning 
Om man utför en infästning som innebär att man penetrerar tätskiktet så blir det mycket tätningar. 
Det kan då vara svårt att garantera att det håller tätt, därför vill man ha så få hål som möjligt. Om 
man vill ha stensockel är det ett bra alternativ att fästa den i bruk. Då bör konstruktionen även vara 
utformade med någon form av bakomliggande luftspalt.  

Övergång vägg sockel 
Vid anslutning vägg och sockel är det viktigt att man får det tätt, raka anslutningar med hörn är att 
föredra. Det är viktigt att man kan utför anslutningen praktiskt och att det är tydligt på ritning hur 
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mötet ska gå till, så att blanda in olika material i olika höjder gör det betydligt svårare. För att 
produktionen ska löpa på är det bra att få klar plattan så fort som möjligt så att man sedan kan gå 
upp med stommen.  

Närliggande mark 
Den närliggande marken ska vara grusad och ordentligt dränerad, och man ska undvika att ha jord 
eller planteringar. Det är viktigt med fall på marken ifrån huset. Eftersom verkligheten ibland ser 
annorlunda ut jämfört med ritning så händer det att man får projektera om under byggtiden, det är 
viktigt att få till alla höjder.  

Övrigt 
Man kan gott uppfylla kraven i BBR med enklare lösningar men sen så ställs det ofta högre krav. 
Mycket styrs av vad beställaren sätter för krav gällande, fukt, energi och så vidare. Det finns ju olika 
miljöcertifieringar tillexempel Sunda hus, Miljöbyggnad och så vidare. Ibland tror jag inte att man är 
medveten om kostnaderna för att uppnå alla krav. Det är viktigt att man får med logiken för 
produktion när man projekterar. Ju mer vinklar och olika material som ska passas ihop desto svårare 
blir det. Viktigt att tänka på att husen kanske ska stå i 100 år. 
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Tätskiktsakkunnig      
Nicklas Johnsson  
(2019-04-23, Intervju Södertälje) 

Funktion  
Sockeln har till stor del en bärande funktion och ska fungera som ett upplag för en 
eventuell skalvägg.  

Beständighet  
En platsgjuten sockel är nog det som klarar sig bäst i längden, färdiga sockelelement är billigare, men 
håller inte lika länge. Om väggen står på sockeln bör de matcha varandra i livslängd och det som 
ligger under mark ska helst hålla för evigt då det är svårt och dyrt att fixa i efterhand. Ett dolt YEP 
6500 håller nog i 60 år, även om tillverkarna inte kan garantera den livslängden.   

Byggbarhet  
Viktigt att det går att frilägga tillräckligt runt om sockeln så att tätskiktsentreprenören och ev. andra 
aktörer kommer åt att göra sitt jobb.  
 
Risker  
Risker med sockelkonstruktioner är om marknivån ligger för nära färdig fasad eller om man inte har 
tillräckligt med uppvik av tätskikt ovan mark. Det är även viktigt att tänka på att underlaget ska vara 
tillräckligt torrt så att tätskiktet fäster ordentligt, och att man ska värma ordentligt över hela ytan så 
att membranisoleringen fäster ordentligt.   
 
Lagar/regler/riktlinjer  
Jag tycker riktlinjerna som finns är tydliga. I bygg-AMA står det bra skrivet hur socklar ska byggas och 
jag upplever att det råd och krav som finns efterföljs på en så pass viktig del som sockeln är. Utöver 
detta hänvisar jag till TGN som jag anser har det vassaste riktlinjerna då de kontinuerligt utvecklar 
denna typ av detaljer.  
  
Utformning  
Sockelhöjd  
Tätskiktet ska gå ovan mark, 300 mm är minimum för att det ska kunna bli en bra tätning och att man 
inte ska få kapillärverkan. Jag rättar mig efter TGN som föreskriver 300 mm. Vid entréer etc. måste 
man lokalt sänka sockeln och det är ofta där vid den lägsta punkten man får problem 
med fuktinträngningar.  
 
Isolering  
Om man i en sockeldetalj föreskriver ett tätskikt som ska varmsvetsas ska man använda sig av 
isolering som tål brand, t.ex. PIR-isolering, trots att den är betydligt dyrare. Jag tycker även att man 
ska undvika mineralull under mark för att den lätt blir blöt.  
 
Yttersta skiktet   
Jag gillar STENI-terraskivorna för att tätskiktet lätt kan placeras bakom den. Skivan är mycket billigare 
än granit (som nog generellt är det material som håller sig snyggast längst) och den är lätt att av- och 
påmontera. Jag rekommenderar inte putsade ytor på socklar eftersom de tenderar att bli blöta.  
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Täthet  
Min erfarenhet är att man kan få problem längre fram om man inte har tätskikt, så enligt mig behövs 
tätskikt alltid. Jag rekommenderar att man använder sig av de traditionella membranisoleringarna 
som varmsvetsas efter en strykning med kallasfalt. Generellt borde man föreskriva minst YEP 
6500 pga. att den har bättre hållbarhet mot mekanisk åverkan, YEP 6500 är ca 30 % dyrare än YEP 
3500. Viktigt är att tätskiktet måste fästas på en yta som är tillräckligt torr viket ibland är en svårighet 
i produktion. Man brukar säga att man vill ha 2/3 av isoleringen på insidan av tätskiktet, så generellt 
tycker jag man ska lägga tätskiktet så långt ut som möjligt. Viktigt att tänka på vid varmsvetsning är 
att inget brandfarligt ska finnas i närheten.  
 
Infästning  
Penetrera det eventuella tätskiktet på så få ställen som möjligt. Ofta är det tätt så länge infästningen 
sitter kvar.  
 
Övergång vägg sockel  
Tätningen mellan vägg- och sockelelement är viktig. För att underlätta kan man sätta fast eventuellt 
gängstål/dubb för infästning av vägg först, sedan går man upp med tätskiktet och tätar runt om. 
En avrinningsplåt är sekundär och har en bra vattenledande förmåga, men är inget tätskikt i sig.  
 
Närliggande mark  
Marken ska alltid luta ifrån ytterväggen. Närmst fasaden ska man helst ha ett dränerande material så 
som tvättat singel eller natursten, helst inte jord.  
  
Övrigt  
Det som sliter ut tätskiktet är sol, vind och vatten, därför ska det aldrig sitta synligt. Generellt 
föredrar jag de lösningarna med en förhöjd ”sockelsarg” då väggelementen (prefab) hamnar ovan 
mark direkt. Då kan man få till tätskiktet innan man ställer dit väggelementet. Även om detta 
tar längre tid att bygga gynnar det ofta byggnadens beständighet. I den nedre gjutningen vid voten 
tycker jag att man ska ha en lutning så att vattnet kan rinna av.  
 



Bilaga 3 – Intervjuguide 

Presentation och examensarbetets syfte. 
Vilka vi är, varför vi gör detta och vad vi vill att det ska leda till. 
Vi är (Anna och Jenny) och läser vår tredje och sista år på Byggteknik och design på KTH, med 
inriktning husbyggnad/projektering/konstruktion.  I den avslutande delen i vår utbildning ingår det 
att skriva ett examensarbete på 15 hp tillsammans med en annan student. Arbete ska förläggs till 
arbetsplats utanför KTH och det var så vi kom i kontakt med Tom Noremo på Kåver & Mellin. Syftet 
med det här arbetet är att undersöka olika sockelkonstruktioner för hus och kartlägga för- och 
nackdelar med dessa utifrån fyra olika kriterier: byggbarhet, beständighet, kostnad och funktion. 
Detta ska sammanställas i ett ”vägledande dokument” som ska effektivisera beslutsprocessen i 
projektering hos Kåver & Mellin, vår uppdragsgivare. 

Vad som ska ske med materialet och återkoppling. 
Vi tänker att spela in och anteckna det som sägs under intervjun och sedan kommer vi att renskriva 
och återkopplar till er för godkännande. Slutligen kommer vi använda det i vår rapport, där vi 
kommer hänvisa till er som person. Ni kommer även få möjlighet att granska och godkänna ett 
utkast av rapporten där ni kan se hela sammanhanget.  

Hur publiceringen ska ske. 
Den skriftliga rapporten kommer att bedömas och betygsättas av KTH och är en offentlig handling.  

Kriterier 

Vi kommer utifrån kriterierna: 

• Byggbarhet – är sockeldetaljen möjlig att utföras korrekt enligt bygghandling. 
• Funktion – hindrar sockeldetaljen värmeförluster, skyddar den byggnaden mot fukt och står 

den emot mekanisk åverkan. 
• Beständighet - förmågan att upprätthålla sin funktion under en definierad livslängd. 
• Kostnad – ett resonemang kring kostnadseffektivitet utifrån: byggtid, material och underhåll. 

  



Frågor 
Inledande frågor 
Vill du berätta om dig, din nuvarande yrkesroll? 

Hur kommer du kontakt med sockelkonstruktion i ditt dagliga arbete?  

 

Funktion 
Att konstruktionen fyller sin funktion. Framförallt med hänsyn til l fuktskydd och 
minskat värmeutsläpp. 

Frågor: 
Vad har sockelkonstruktionen för funktion?  

 

Sockelhöjd 
Sockelhöjd är höjden på sockel från marknivå till underkant fasad. 

Enligt lagar och krav finns det inget bestämt gällande sockelns höjd, det som sägs är: “Avståndet 
mellan markytan och underkant fuktkänsliga fasader bör vara minst 20 cm så att regnstänk inte gör 
fasaden fuktig eller smutsar ned denna. (BBR 6:5324)” 

Frågor: 
Hur brukar diskussionen gå kring sockeln och dess höjd? Vad tycker du, hur hög?  

Vilka parametrar kan påverka och ge en höjd eller sänkt sockel? 

 

Täthet 
 Skikt som ska förhindra fukt att vandra vidare i en konstruktion. 

Enlig (BBR 6:51) Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt 
som kan påverka hygien eller hälsa. (BFS 2014:3) 

Frågor:  
Behövs tätskikt? 

Vad är viktigt gällande tätskikt i en sockeldetalj? Utformning?  

Finns det några svårigheter vid montering av tätskiktet i sockel i produktion?  

 

Isolering 
Skikt som ska se till att värmeförlusterna inte blir för stora så byggnaden uppnår 
termisk komfort. 

Enligt (BBR 6:41) Byggnader ska utformas så att tillfredsställande termiskt klimat kan erhållas. 

Frågor:  
Hur utformas isoleringen bäst för att motverka köldbryggan i anslutningen platta/vägg? 



Vilken typ av isolering är bäst lämpad att använda vid sockeln? 

Hur stor del av väggens värmemotstånd ska sockeln ha? 

 

Yttersta skikt (material & ytbehandling) (täthet & funktion)  
Yttersta skiktet är det som ska stå emot regn, snö och mekanisk åverkan. 

Enligt (BBR 6:5324 Väggar, fönster, dörrar m.m.) Fasadbeklädnader ska anordnas så att fukt som 
kommer utifrån inte kan påverka material och produkter som ligger innanför fasadbeklädnaden i 
sådan utsträckning att högsta tillåtna fukttillstånd överskrids. Detta gäller också för fönster, dörrar, 
infästningar, ventilationsanordningar, fogar och andra detaljer som går igenom eller ansluter mot 
väggen eller andra byggnadsdelar. (BFS 2014:3). 

Allmänt råd 

Fasadbeklädnader av träpanel, skivor och liknande samt skalmurar och putsade regelväggar är 
exempel på konstruktioner som bör utformas med kapillärbrytning och dränering mellan 
fasadbeklädnaden och regelkonstruktionens stomskydd, så att inträngande fukt leds ut från 
byggnaden. Sådana konstruktioner bör utformas så att uttorkning av inträngande fukt sker 
tillräckligt snabbt även vid lokal fuktpåverkan. Väggar av material med byggfukt, och mot vilka 
fuktkänsliga ytskikt, väggfasta inredningar m.m. monteras, bör få möjlighet att torka ut eller så bör 
fuktkänsliga material och produkter skyddas. 

Frågor: 
Finns det något material/ytbehandling som du anser mer lämpad för en sockel? 

Något dåligt exempel? 

Vilket material är bäst med hänsyn till pris och hur bra det fungerar?  

 

Närliggande mark 
Mark som ligger precis invid sockeln och gränsar till denna 

Enl. BBR 6:5321 Markavvattning - För att en byggnad inte ska kunna skadas av fukt ska marken 
invid denna ges en lutning för avrinning av dagvatten eller förses med anordningar för uppsamling 
och avledning av dagvattnet, såvida byggnaden inte är utformad för att klara vattentryck.  

Allmänt råd - Markytan invid byggnaden bör luta från byggnaden med en lutning om 1:20 inom 3 
meters avstånd. Om en sådan lutning inte går att åstadkomma bör ett avskärande dike finnas. 

Regler om tillgänglighet till byggnad finns i avsnitt 3 

Frågor: 
Hur bör marken invid sockeln utformas?  

Vad är viktigast/viktigt att tänka på? 

 

Infästning 
När sockeln (yttersta materialet) fästs in i konstruktionen kan hål behövas göras som 
ev. penetrerar tätskiktet. Lättare socklar kan ev. limmas.  



Frågor: 
Hur gör man bäst en infästning? Vad är viktigt att tänka på vid projektering/utförande?  

Kritiskt med de olika metoderna?  

 

Övergång vägg sockel 
Väggen och sockeln ska anslutas utan att påverka varandra negativt 

Frågor: 
Vad är viktigt att tänka på vid anslutning vägg/sockel? (byggbar/god funktion mm)  

Vad är mest kritiskt vid utförande? (avvattning/luftning) 

 

Lastomhändertagning 
Om fasadbeklädnaden är tung (t.ex. Fasadtegel) kan sockeln behöva utformas för att 
ta upp last 

Frågor: 
Bör man “tänka om” om sockeln ska vara delvis bärande? (Ex. Tegelfasad ovan) 

Hur utformas sockeln bäst om den behöver vara delvis bärande?  

 

Byggbarhet 
Att konstruktionen går att utföra rätt enligt ritning. (komplicerad vs. Simpel - 
tidsåtgång)  

Frågor: 
Vilka moment innebär ofta svårigheter i produktion av socklar? 

Hur skulle man kunna projektera bättre för att öka byggbarheten? (strategi, senare möte, LPP)  

 

Beständighet 
Att konstruktionen håller över tid. (Sockel = Icke utbytbar = 50 år. Utbytbar = 10-25 år 
(enl. EKS/Eurokod)) 

Frågor: 
Vad är mest kritiskt ur beständighetssynpunkt för en sockeldetalj? 

När klassas en sockeldetalj som utbytbar/icke utbytbar?  

Ofta ser man socklar som missfärgats av salt, kiss, smutsig snö, snö, etc. Är detta bristande 
underhåll eller för låg beständighet på materialet?  

Vilka material håller sig “snyggast” längst ur estetisk synpunkt?  

Hur lång livslängd bör en sockeldetalj ha? 



Kostnad 
Frågor: 
Finns det bättre sockeldetaljer ur ett kostnadseffektivt perspektiv utifrån byggtid, material och 
underhåll? Vad för typ och varför?  

 

Övrig konstruktion 
Frågor: 
Förutom det vi har pratat om, har du något mer att tillägga som är viktigt att tänka på för 
sockelkonstruktionen? (t.ex. Bakomliggande skrivmaterial) 

 

ByggaF 
Branschstandarden ByggaF är en metod som säkerställer, dokumenterar och 
kommunicerar fuktsäkerheten i hela byggprocessen, från planering till förvaltning. 
Metoden innehåller rutiner och hjälpmedel för alla aktörer från byggherre, arkitekter 
och övriga konsulter, materialleverantörer, entreprenörer til l driftspersonal och 
förvaltare.   

Frågor: 
Är det någon typ av sockeldetalj som man vill undvika för att den har för stor risk eller 
konsekvens? 

Vad finns det för höga risker med sockeldetaljer? 

Ger dem några höga konsekvenser? 

Viktigt att tänka på vid projektering? 

Viktigt att tänka på vid produktion? 

 

Generella frågor   
Upplever du att det finns tydliga riktlinjer/regler för utformning av socklar? 

Upplever du att kraven/råden från BBR etc. efterlevs?  

Vilka regelverk etc. hänvisar du då till? Rapporter, branschs standard, forskning? 
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