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Förord 
Detta examensarbete har under ht 2005 utförts vid avdelningen för Byggnadsteknik, 
Kungliga Tekniska Högskolan, i samarbete med Carl Bro Barab. Idén och 
frågeställningen till arbetet är huvudsakligen framtagen i samråd med handledarna 
Tom Follin på Carl Bro Barab och Folke Björk från avdelningen för Byggnadsteknik, 
KTH. Arbetet är utfört av teknologen Catharina Nilsson vid Magisterprogrammet för 
Husbyggnads- och Installationsteknik, KTH. 
 
Rapportens syfte är dels att fokusera på skadade uteluftsventilerade krypgrunder och 
hur skadeutredningsprocessen kring dessa går till, dels att utvärdera vissa befintliga 
krypgrundskonstruktioner och bedöma om de är lämpliga att använda vid 
nyproduktion av byggnader. 
 
Jag vill framföra ett stort tack till mina handledare Folke Björk och Tom Follin, för 
deras tid och engagemang samt vilja att hjälpa till vid olika uppkomna problem och 
funderingar. Dessutom vill jag tacka professor Gudní Johannesson, KTH för all hjälp 
med simuleringar och andra frågor som dykt upp under arbetets gång. Jag är också 
tacksam för att olika entreprenörer och husleverantörer tog sig tid att diskutera kring 
krypgrunder med mig. Slutligen tackar jag övriga personer som på ett eller annat sätt 
har bidragit till denna rapport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stockholm november 2005  
 
Catharina Nilsson



 

Sammanfattning 
Allt sedan den uteluftsventilerade krypgrundskonstruktionen introducerades i Sverige 
för över 50 år sedan har den kritiserats för sin riskbenägenhet att drabbas av 
fuktskador i varierande grad. Trots att problemen med konstruktionen har varit kända 
länge, är det än idag en vanlig konstruktion vid nybyggnation. Åsikterna kring den 
uteluftsventilerade krypgrunden är många och vitt skilda, även om allt fler inom 
byggbranschen försöker fasa ut konstruktionen. 
 
Den uteluftsventilerade krypgrunden är en skadedrabbad konstruktion som ofta dyker 
upp i olika skadeutredningar. För att hitta orsaken till det uppkomna problemet är det 
viktigt att det finns en systematik och logik i utredningen. Endast de mätningar och 
liknande som kan vara av betydelse för det specifika objektet ska utföras; sidospår 
måste undvikas. När det gäller föreslagna åtgärder bör de alltid syfta till att eliminera 
källan till problemet och inte bara tillfälligt förbättra förhållandena. Detta leder ofta till 
någon typ av ombyggnad av krypgrunden som kan kosta en hel del tid och pengar, 
men på längre sikt lönar det sig att bygga om till en fukttekniskt säkrare konstruktion 
än den ursprungliga uteluftsventilerade krypgrunden. I rapporten till beställaren är det 
viktigt att vara tydlig kring vilka åtgärder som bör utföras och framför allt tala om 
varför. För både skadeutredaren och beställaren kan det vara bra med en uppföljning 
av utförda åtgärder för att se om de gav önskat resultat, men även att en specialist 
finns tillänglig under själva åtgärdsprocessen. Det är viktigt att entreprenören 
informeras om vikten av att åtgärderna blir rätt utförda och vad som annars kan 
hända, men allt ansvar bör inte läggas på entreprenören som rimligen inte har 
samma specialkunskaper inom fuktfrågor som en specialist. 
 
Både litteraturstudier och egna simuleringar pekar på att den uteluftsventilerade 
krypgrunden har svårt att hålla acceptabla förhållanden under normalår, men framför 
allt under ett år som är fuktigare än normalt. Enligt simuleringar går det inte att med 
hjälp av marktäckning, värmeisolering och ventilation få ett acceptabelt klimat i 
kryprummet under ett så kallat extremår och konstruktionen bör ur fuktteknisk 
synpunkt undvikas vid nyproduktion, även om konstruktionen produktionstekniskt är 
relativt enkel att utföra. Någon typ av varmgrund är ett betydligt mer fuktsäkert 
alternativ vid nyproduktion, men denna konstruktion ställer högre krav på utförandet. 
En varmgrund, framför allt en oventilerad sådan, är känslig för luftläckage och 
klimatet i kryprummet är alltså beroende av hur tät konstruktionen är. ”Rätt” utförd 
fungerar varmgrunderna bra, men för att få en konstruktion med så få riskfaktorer 
som möjligt framstår platta på mark med underliggande isolering i dagens läge som 
ett lämpligare val i många sammanhang. 
 
Slutsatsen av arbetet blir alltså att den uteluftsventilerade krypgrundskonstruktionen 
bör undvikas vid nyproduktion, men inte enbart på grundval av simuleringsresultaten. 
Kapitlen om skadeutredningar visar på de problem som kan uppstå och frekvensen 
varmed skador uppstår är tyvärr alltför hög för att vara acceptabel. I de redovisade 
skaderapporterna finns indikationer på att det verkar vara mer regel än undantag att 
organiskt material lämnas kvar eller förvaras i de fuktiga kryprummen, vilket tyder på 
att fastighetsägare generellt sett inte vet hur deras uteluftsventilerade krypgrunder 
bör hanteras. Denna okunnighet om faran med att organiskt material i krypgrunden 
utsätts för den fuktiga krypgrundsluften är ytterligare ett argument för att 
konstruktionen bör undvikas och ersättas med en fukttekniskt säkrare konstruktion.



 

Abstract 
Ever since the outdoor air ventilated crawl space was introduced 50 years ago, it has 
been criticized for its propensity to suffer damages caused by moisture. Even though 
the problems have been known for a long time, the construction is still a common 
choice when producing new buildings. The opinions of the outdoor air ventilated 
crawl space differ greatly, even if more and more people in the building trade are 
looking to replace the construction. 
 
This construction often suffers from damages and is commonly emerging in 
investigations concerning “sick buildings”. To find the reason of the damage incurred, 
it is important that the investigation is systematic and logical. Only measurements of 
possible significance to the object at hand should be carried out and any sidetracks 
must be ignored. Recommended actions should always aim at eliminating the source 
of the problem, not just improve the conditions temporarily. This often leads to a 
rebuilding of the construction that will cost a lot of time and money, but in the long run 
it is worth while to have a safer construction than the existing. The report to the client 
should be distinct concerning recommended actions; which actions should be taken 
and why. For both the client and investigator, it could be beneficial to have a follow-
up of the actions taken to see if the desired effect was achieved. Another important 
issue is the availability of a specialist during the reconstruction, who can inform the 
contractor of the importance of properly executed actions and the consequences of 
defects. All responsibility should not be put on the contractor, who cannot reasonably 
have the same special knowledge in issues concerning moisture as a specialist. 
 
Studies of literature and performed simulations points to the fact that an outdoor air 
ventilated crawl space cannot easily keep acceptable conditions during a year with a 
normal climate, but above all during a year when the climate is more humid than 
normal. According to the simulations it is not possible, during a so called extreme 
year, to create an acceptable climate in the crawl space with the help of plastic 
sheeting, thermal insulation or ventilation. It is therefore not recommended to choose 
this construction when deciding on foundation, even though the construction is a 
simple one to construct. Some sort of warm crawl space is a considerably better 
choice, but it makes quite heavy demands on the execution. Especially an 
unventilated one is sensitive to air-leakage and the climate in the crawl space is 
consequently depending on the air tightness of the construction. Properly constructed 
the warm crawl spaces function well, but to have a construction with as few 
coefficients of hazard as possible, a concrete slab with underlying thermal insulation 
stands out as a more appropriate alternative in many instances.  
 
The conclusion is that the outdoor air ventilated crawl space should be avoided when 
constructing new buildings, not only on the basis of the results of the simulations. 
Chapters regarding investigations of damaged constructions show problems that can 
arise and the frequency with which damages do occur are unfortunately all too large. 
The accounted reports indicate the common occurrence of organic material in the 
humid crawl space, which suggests that property owners generally have little 
knowledge in how to handle their crawl spaces. This ignorance of the danger 
involved when exposing organic material to the humid air in the crawl space, is yet 
another argument that this particular construction should be avoided and replaced by 
solutions better designed to handle moisture. 
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1 Inledning 
Den uteluftsventilerade krypgrunden är idag en vanlig konstruktion vid nybyggnation 
av byggnader, både bostadshus och offentliga byggnader som skolor. 
Konstruktionen är dock inte problemfri och får nog klassas som en riskkonstruktion, 
där det verkar vara mer regel än undantag att grunden drabbas av exempelvis 
mögeltillväxt. Omfattningen på skadorna behöver inte alltid vara så stor att 
husägaren märker eller far illa av det, men att sådana här problem uppstår med en 
så hög frekvens visar att något är grundläggande fel i konstruktionen. 
 
Konstruktionens grundidé är bra, men felet är att vi har anammat ett gammalt 
beprövat byggnadssätt (torpargrunden) men använt nya material och ny teknik för att 
klara dagens krav på energiförbrukning mm. Med den uteluftsventilerade 
krypgrunden har vi skapat en kall grund som därför blir fuktigare än gamla tiders 
torpargrund, vilket ofta leder till fuktproblem. Det som är förvånansvärt är dock att vi 
idag, år 2005, fortfarande använder oss av en grundkonstruktion där vi mer eller 
mindre får räkna med att någon typ av fukt- eller mögelproblem uppstår; frågan är 
bara när. Detta trots att konstruktionen är mycket väl utredd och dess risker är 
dokumenterade i otaliga utredningar sedan många år tillbaka. 
 
 

2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att dels titta närmare på uteluftsventilerade 
krypgrunder som har drabbats av skador i någon form med fokusering på hur 
skadeutredningar görs samt vilka åtgärder som vanligen föreslås. För detta har 
författaren fått tillgång till utredningsrapporter utförda av Carl Bro Barab, Stockholm.  
 
Avsikten är även att i viss mån kartlägga hur uteluftsventilerade krypgrunder byggs 
idag och hur val av grundkonstruktion motiveras av olika aktörer inom 
byggbranschen. Avslutningsvis är syftet att även föreslå hur en 
krypgrundskonstruktion skulle kunna utföras idag för att minimera risken för 
fuktrelaterade problem och skador. 
 
 

3 Metod 
Arbetet har bestått av flera moment, där det första var litteraturstudier. Ett antal 
avhandlingar, rapporter och examensarbeten mm som behandlar 
krypgrundsproblematiken studerades för att ge en övergripande bild av problemet.  
 
Rapporter från Barab lästes igenom och fem av dem valdes ut för att ingå i arbetet, 
varefter de sammanfattades och fördes in i respektive kapitel. Kontakt togs med 
entreprenörer och husleverantörer för intervjuer kring krypgrunder och hur situationen 
ser ut i dagens byggbransch.  
 
För att få idéer om vilka lösningar som skulle kunna vara aktuella vid nyproduktion, 
gicks litteratur och olika Internetsidor igenom. I vissa fall gjordes även en ekonomisk 
bedömning, för att se om konstruktionen var lämplig. Den slutliga bedömningen av 
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Figur 4.1 Uteluftsventilerad krypgrund 30 

tänkbara alternativ till den uteluftsventilerade krypgrunden baserades även på 
resultat från simuleringar. Dessa utfördes i programmet Dynacrawl, utvecklat av 
professor Gudni Johannesson KTH, där temperaturförhållanden i 
krypgrundskonstruktionen kan simuleras över året. Utifrån detta kan även relativ 
fuktighet i olika skikt fås fram. Simuleringar begränsades till byggnader med 
träbjälklag. 
 
 

4 Beskrivning av uteluftsventilerade krypgrunder 
När en byggnad uppförs med ett slutet utrymme under bottenbjälklaget benämns 
denna grundläggningstyp krypgrund, eftersom det (oftast) är så pass högt att det går 
att krypa i utrymmet. Det finns olika anledningar till att krypgrunden har blivit så 
populär, exempelvis: problemet med kapillärsugning från marken upp i 
bottenbjälklaget elimineras, grunden kan lätt anpassas till olika terrängtyper utan 
stora markarbeten vilket pressar ner kostnaden, samt att grunden är lätt att anpassa 
till montagebyggande, vilket har gjort att ett flertal husleverantörer föredrar denna 
konstruktion. 
 
Det finns olika typer av krypgrunder, både kalla och varma, men den överlägset 
vanligaste varianten är just den uteluftsventilerade krypgrunden. Detta är en så 
kallad kall konstruktion, beroende på att golvbjälklaget är isolerat och därmed 
bromsar värmeflöde från bostaden ner i grunden. Huset ställs på en grundmur eller 
på balkar, vilket ger ett slutet utrymme. Kryprummet ventileras med uteluft, som förs 

in via ventiler i grundmurarna. Det 
förekommer även att ventilerna 
förstärks med frånluftsfläktar. Muren 
kan vara isolerad eller oisolerad, liksom 
grundbottnen.  
 
Det är mycket vanligt, och 
rekommenderas allmänt, att en 
plastfolie lagts ut på markytan för att 
förhindra avdunstning från marken. På 
ett kapillärbrytande underlag kan 
plastfolien avslutas max 10 cm från 
grundmuren eller grundbalken, så att 

eventuellt fritt vatten kan försvinna ner genom marken. Om underlaget endast är 
dränerande och inte kapillärbrytande, bör plastfolien täcka hela grundbotten 4. Det 
kan dock finnas vissa undantag från användandet av plastfolie: i en relativt kall grund 
där markytan utgörs av ett sandlager, och ytan är torr, är det troligt att krypgrunden 
klarar sig bättre utan en plastfolie på marken. Skulle en folie läggas ut på marken, blir 
markytan kallare på grund av den minskade avdunstningen varpå kondens kan fällas 
ut på plastfolien. Samma sak kan även gälla för andra konstruktioner. Bjälklaget 
isoleras vanligen på ovansidan och kan vara av betong, lättbetong eller trä.  
 
Problemet med denna konstruktion är till stor del ett värmeproblem, vilket har visats i 
flera undersökningar. Ånghalten i bara ventilationsluften är tillräcklig för att uppnå 
kritiska fuktnivåer, och eventuella fukttillskott från bostad, läckage samt 
markavdunstning förvärrar situationen 1. 
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Den uteluftsventilerade krypgrunden har sin kritiska period under den varma delen av 
året, framför allt under sensommaren. Eftersom både marken och grundmurarna har 
en viss värmetröghet, följer inte temperatursvängningarna i kryprummet 
svängningarna i utomhustemperatur, vilket skapar problem när den varma uteluften 
möter den kallare krypgrunden. När marken utgörs av lera eller berg sker dock ingen 
uppvärmning att tala om på grund av markens höga värmeledningsförmåga och 
värmekapacitet. Energin transporteras bara vidare ner i den kallare leran eller berget. 
Kall luft kan inte bära lika mycket fukt som varm, vilket gör att överbliven ånga i den 
varma uteluften fälls ut som vatten inne i grunden. Det bör dock tilläggas att oavsett 
om kondens faller ut eller inte, så förhöjs den relativa fuktigheten till nivåer som 
överstiger riskgränser för mögeltillväxt. Detta kan då orsaka diverse fuktrelaterade 
problem, bland annat mögeltillväxt. För att mögel skall kunna växa krävs 
näringsämnen (organiskt material), en relativ fuktighet (RF) på minst 70 % samt att 
dessa förhållanden uppstår inom ett visst temperaturintervall. En sådan här 
konstruktion har dock så gott som alltid en temperatur som lämpar sig för 
mögeltillväxt, så fokus bör ligga på att undvika organiskt material i grunden samt att 
hålla nere den relativa fuktigheten.  
 
En mögelskada är av sanitär art och kan även orsaka symptom på ohälsa samt 
besvärande lukt. Problem kan dock även uppstå i grunder som saknar organiskt 
material i bjälklaget, eftersom jordbakterier i organisk jord och bakterie- och 
mögelangrepp på kvarlämnat organiskt material på marken kan ge upphov till elak 
lukt. Elak lukt av olika anledningar behöver inte orsaka några innemiljöproblem, men 
då läckagepunkter alltid finns och termiken gör att luft från kryprummet sugs in i 
byggnaden ovanför, resulterar normalt lukt i kryprummet i lukt inomhus. Även bjälklag 
av betong och lättbetong kan påverkas av hög fuktighet i krypgrunden, eftersom 
armeringen kan börja rosta när RF överstiger 80-85 % 2. I lättbetongbjälklag sprängs 
lättbetongen under de korroderande järnen bort och korrosionen kan accelerera. När 
armeringen är dragarmering uppstår risk för brott i elementen. 

 
Fuktrelaterade skador orsakade av klimatet i krypgrunden kan naturligtvis variera 
mycket i omfattning, men faktum kvarstår att stora summor läggs på att reparera 
sådana skador varje år. Enligt en studie gjord av Stephen Burke 2003 3, där 
Småhusskadenämndens arkiv gicks igenom och fall mellan 1986 och 1996 
behandlades, var medelkostnaden för att reparera ett småhus med mögel- och/eller 
fuktskador ungefär en tredjedel av husets marknadsvärde. Studien baseras dock 
endast på hus som beviljats medel från Småhusskadenämnden (och då är huset i 
regel allvarligt skadat samt uppfyller vissa andra krav som att huset inte är äldre än 
30 år), men det ger ändå en fingervisning om hur dyrt det faktiskt kan bli för 
husägaren efter ett antal år, en kostnad de flesta inte har en aning om vid husköpet 3.  

 
För att få ett så säkert resultat som möjligt ger Fukthandboken 4 följande råd: 
 

• Tabell i Fukthandboken angående luftflöden och öppningsareor för ventilation 
bör följas. 

 
• Ventilationsöppningarna placeras så att genomluftning fås överallt. 
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• Plintar bör hellre användas som upplag i kryprummet än grundmurar med 
stora öppningar. 

 
• Fläktventilation anordnas när naturlig ventilation inte kan säkerställas, 

exempelvis vid sluttningshus eller vid låg sockelhöjd. Instruktion för fläktdrift 
anslås på väl synlig plats i huset. 

 
• En 0,2 mm plastfolie skall alltid läggas på grundbotten, förutom vid 

värmeisolering av grundbotten. 
 
• Grunder med träbjälklag bör förses med värmeisolering på grundbotten. 

 
• Kryprummet bör göras minst 0,6 m högt. 
 
• Fastighetsägaren bör inspektera kryprummet regelbundet. 

 
Dessa rekommendationer skrevs alltså för mer än 10 år sedan, och är väl i sig riktiga, 
men på 10 år hinner det hända mycket inom forskningsområdet. Det är därför oturligt 
att det inte finns någon uppdaterad handbok som mer förklarar vilka problem det 
faktiskt är med de uteluftsventilerade krypgrunderna, eftersom många ingenjörer 
idag, enligt en undersökning gjord av Stephen Burke 2005 5, inte har vare sig tid eller 
möjlighet att sätta sig in i nya rapporter. De råd och anvisningar som finns i 
Fukthandboken 4 kan för en vanlig praktiserande ingenjör vara något svåra att förstå 
då inga konkreta exempel ges på hur en viss konstruktion bör utföras i praktiken. 
Utan att vara speciellt insatt i fuktfrågor kan det vara svårt att ta till sig den 
information som finns i handboken och veta hur den bör omsättas i praktiken. Även 
om Fukthandboken är en väldigt bra informationskälla till det mesta inom 
fuktområdet, skulle det nog vara fördelaktigt om den kompletterades med mer 
konkreta exempel på hur olika konstruktioner bör utformas för att uppfylla olika 
byggfysiska krav. En tanke skulle kunna vara att detta utformas liknande de byggblad 
som finns i den norska Byggforskserien, utgivna av Norges byggforskningsinstitut 32. 
Där blandas teori med praktisk tillämpning på ett bra sätt och bladen är mycket 
användbara.  
 
Motiveringarna till varför ett företag använder denna konstruktion varierar och 
behandlas närmare längre fram i arbetet. En rapport av Burke 5 ger exempel på ett 
företag som hävdar att beslutet grundar sig på ekonomiska beräkningar. Detta 
argument anses dock av Burke vara tunt, eftersom en tidigare gjord kostnadsanalys 
visar att den inneluftsventilerade krypgrunden är ungefär 33 % billigare än den 
”bästa” uteluftsventilerade krypgrundskonstruktionen. Burke menar därför att det är 
en ekonomisk katastrof med en uteluftsventilerad krypgrund med avseende på 
initialkostnad, driftskostnad och reparationskostnader. Dessutom är hälsoriskerna för 
nyttjarna av byggnaden högre. Burke menar vidare i studien att de flesta beställare 
inte skulle välja en uteluftsventilerad krypgrund om de visste att de skulle behöva 
spendera en avsevärd summa på reparationer inom 25 år. Det är därför viktigt att de 
informeras innan köpet om vilka olika alternativ som finns, vilka risker dessa har samt 
de extra kostnader som kan förknippas med alternativen. Beställarna förutsätter helt 
enkelt att deras byggnad konstrueras på ett sätt som ger minsta möjliga risk för 
fuktskador, vilket de skall kunna räkna med. Många inom byggbranschen känner 
dock att detta skulle medföra en extra kostnad och att kunderna inte är villiga att 
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betala den, varför en billigare och mer riskfylld lösning väljs i vissa fall 5. Det är viktigt 
att förtydliga att när det gäller kostnadsskillnader mellan den uteluftsventilerade och 
inneluftsventilerade krypgrunden, så är produktionskostnaden för en 
uteluftsventilerad krypgrund lägre än för den inneluftsventilerade varianten. När det 
gäller totalkostnaden sett över byggnadens hela livslängd är det högst troligt att den 
inneluftsventilerade krypgrunden blir det klart billigare alternativet, då konstruktionen 
är fukttekniskt säkrare och antagligen sänker uppvärmningskostnaden i byggnaden 
på grund av de varma golven. Vid en försäljning av en byggnad med 
inneluftsventilerad krypgrund, är det inte helt otänkbart att priset stiger jämfört med 
om en uteluftsventilerad krypgrund finns på grund av den ökade fukttekniska 
säkerheten. 
 
 

5 Förhållanden i uteluftsventilerade krypgrunder 
Det finns många olika faktorer som påverkar miljön i krypgrunden och därmed även 
innemiljön i byggnaden ovanför.  

5.1 Värme 

5.1.1 Värmetransport 
Värme kan överföras på tre sätt: 
 

• Värmeledning 
Värmeflöde genom ledning beror på värmemotståndet R (m2K/W) hos ett 
materialskikt och temperaturskillnaden mellan sidorna av skiktet. Ett 
materials värmemotstånd bestäms av kvoten mellan skikttjockleken och 
materialets värmeledningsförmåga (värmekonduktivitet), det så kallade �-
värdet (lambda). Värmeflödet kan beräknas stationärt eller icke stationärt. 
Skillnaden dem emellan är att vid stationära beräkningar tas ingen hänsyn 
till materialens värmekapacitet och det antas att hela materialet ställer in sig 
momentant vid en temperaturförändring.  
 
Vid temperaturberäkningar i anslutning till fuktberäkningar är det ofta 
tillräckligt att räkna temperaturtillståndet stationärt, samtidigt som 
fukttillståndet räknas med en icke stationär metod 4. Temperaturtillståndet 
bör dock beräknas dynamiskt mot mark, speciellt mot lera, berg, sprängsten 
och där grundvattenytan ligger nära. Grundekvationen för dynamiska 
beräkningar är i tre dimensioner, men för vissa konstruktionsdelar, som 
bjälklag, kan ekvationen förenklas eftersom flödet i huvudsak är 
endimensionellt 4. Detta kan dock inte göras i kryprummet. 
 

• Strålning 
Värmeutbyte genom strålning bestäms av den aktuella ytans temperatur 
samt omgivande ytors temperatur eller motstrålande temperatur. Det finns 
både kortvågig och långvågig strålning, men det är den långvågiga 
strålningen som är aktuell för krypgrunder. Här beror strålningsutbytet 
mellan olika ytor på materialens struktur och emissionstal, som är ca 0,9 för 
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Figur 5.1.2.1 Medeltemperatur utomhus för Bromma 

Figur 5.1.1.1 Strålning i krypgrund. 

Figur 5.1.1.2 Konvektion i krypgrund. 

alla vanliga ytor. Endast blanka metaller har lägre värden, ner mot 0,1. 
Kulören på ytan har ingen 
inverkan vid långvågig strålning 4. 

 
 
 
 
 
 

 

• Konvektion 
Konvektion har vid sidan av strålning en avgörande betydelse för 
värmeutbytet mellan fast material och omgivningen och kan sägas vara 
värmetransport på grund 
av luft- och vätskerörelser. 
Luftrörelserna kan vara 
naturliga eller påtvingade. 
Egenkonvektion beror på 
de luftrörelser som 
uppstår på grund av 
temperaturskillnader 
mellan yta och omgivande 
luft, där drivkraften är 
densitetsskillnaderna 
mellan varmare och kallare 
luft. Vid påtvingad konvektion kan luftrörelserna bero på fläktar eller 
vindtryck 4. 
 

5.1.2 Värmefaktorer 
Temperaturen i den uteluftsventilerade krypgrunden bestäms av hur konstruktionen 
är utformad och vilka material som ingår, men störst betydelse har marktypen. 
Temperaturen är också beroende av hur exempelvis utomhustemperaturen varierar 
över året.  
 

• Temperatur i uteluften 
Uteluftens temperatur 
påverkar kryprums-
temperaturen inte bara via 
ventilationen, utan även 
genom ledning genom mark 
och grundmur varför deras 
värmemotstånd är av 
betydelse 1. Enligt 
Fukthandboken 4 varierar 
exempelvis uteluftens 
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dygnsmedeltemperatur från ca -4ºC till ca 17ºC över året i Bromma under 
perioden 1961-1990. 
 

• Temperatur i kryprummet 
Eftersom luftens ånghalt är temperaturberoende, leder förändringar i luftens 
temperatur till att den relativa fuktigheten ändras och det är här 
problematiken för de uteluftsventilerade krypgrunderna ligger. På grund av 
markens och själva grundkonstruktionens värmetröghet hänger inte 
lufttemperaturen i kryprummet med i uteluftens temperaturväxlingar, vilket 
märks extra tydligt under sommaren då krypgrunderna kan vara relativt kalla 
även om det är 25-30ºC varmt ute. Just sensommaren är den mest kritiska 
perioden för denna konstruktion, vilket nämnts tidigare. 
 

• Marktemperatur 
Marken i kryprummet påverkar temperaturen genom sin massa, 
värmekapacitet och värmeledningsförmåga. Både massan och 
värmekapaciteten är stora, vilket innebär att temperaturförändringar sker 
långsamt i marken och temperaturen är alltså jämnare över året. Ungefär 
sex meter ner i marken är temperaturen konstant, men varierar beroende på 
var i Sverige man befinner sig. I Stockholmstrakten, för att anknyta till 
Bromma som användes ovan, är denna markmedeltemperatur ca 6ºC 1. 
Markens inverkan på temperaturen i kryprummet kan minskas genom att 
marken värmeisoleras. 
 

• Temperatur på grundmur och bjälklag 
Båda konstruktionerna inverkar på temperaturen i kryprummet. När det 
gäller bjälklaget kan värmeutbytet mellan bostad och krypgrund ske på två 
sätt: genom transmission, som beror av bjälklagets värmemotstånd, och 
konvektion, vilket innebär att värme transporteras med luftströmmar genom 
otätheter. Tryckförhållandena är sådana att luft strömmar från krypgrunden 
till bostaden. Det är därför viktigt att bjälklaget och anslutningarna är täta för 
att förhindra konvektionen 1. 
 
Hur grundmuren är gjord, och av vilket material, har genom sin värmetröghet 
samt värmeisolerande förmåga och lufttäthet en påverkan på 
temperaturförhållandena i kryprummet. Ibland värmeisoleras grundmurarna 
invändigt för att förhindra kondens på dess ytor, vilket innebär att murens 
värmekapacitet får en mindre betydelse. Placeras isoleringen däremot 
utvändigt, får grundmurens värmekapacitet en större betydelse 1. 
 

5.1.3 Ventilation 
Tanken med den uteluftsventilerade krypgrunden är att fukt i grunden ska 
transporteras bort med hjälp av ventilationen, dvs. uteluften. Tyvärr är just 
ventilationsluften en fuktkälla som ofta leder till kritiska fukttillstånd i grunden 6 . Till en 
viss grad kan det vara bra att öka luftomsättningen i krypgrunden, men en mycket 
hög luftomsättning bör undvikas i krypgrunder som ventileras naturligt eftersom det 
ökar energiförbrukningen 7. Golven inomhus kan bli kalla och risk finns för tjälskador. 
Luftomsättningen varierar över året: stora temperaturskillnader mellan uteluft och 
kryprumsluft ger ökade luftrörelser. 
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Figur 5.2.1.1 Relativ fuktighet utomhus för Bromma 

5.2 Fukt 

5.2.1 Allmänt 
Fuktig luft är en blandning av torr luft och vattenånga och som mått på hur fuktig 
luften är brukar begreppet ånghalt [g/m3] vanligtvis användas. Vid en given 
temperatur kan luft inte innehålla mer än en viss mängd vattenånga, den så kallade 
mättnadsånghalten, �s [g/m3]. Om den aktuella ånghalten i luften överstiger 
mättnadsånghalten kommer kondens att fällas ut. Det är vanligt att kvoten mellan 
aktuell ånghalt och mättnadsånghalt används som mått på luftens fuktinnehåll, den 
relativa fuktigheten RF [%] 4. 
 
Markfukt avser all fukt som finns i 
marken, både i form av vatten och 
av ånga. Hur mycket fukt som kan 
transporteras till grunden beror på 
vilken jordart som finns under 
grundkonstruktionen. Det vatten 
som finns i den omättade zonen i 
friktionsjord mellan markytan och 
grundvattenzonen kallas 
markvatten. En del av detta vatten 
är bundet hygroskopiskt eller 

kapillärt till jordpartiklarna, medan 
vatten från regn eller snö sjunker 
ner till grundvattenzonen. 
Grundvattennivån varierar med årstiderna, hur mycket nederbörd som fallit samt 
genomsläppligheten hos olika jordar. Normalt finns det så mycket vatten i marken 
genom infiltration och kapillärsugning att man alltid bör räkna med att RF är 100 % i 
markens porer 8. 
 

5.2.2 Fukttransport 
Fukt kan transporteras i eller genom ett material som ånga eller vätska. De 
huvudsakliga transportsätten är diffusion och konvektion i ångfas samt 
kapillärsugning och gravitation i vätskefas. Konvektion är det transportsätt som går 
fortast, sedan gravitation, kapillärsugning och diffusion. Generellt sett dominerar 
kapillärsugning vid höga fukttillstånd och diffusion vid låga 8. 
 

• Diffusion 
Fuktdiffusion styrs av skillnader i luftens ånghalt och luften strävar efter att 
utjämna koncentrationsskillnader. Transporten går alltid från luft med hög 
ånghalt till luft med lägre ånghalt. 
 

• Konvektion 
Fukttransport genom konvektion innebär att vatten i ångfas följer med en 
luftström. För att luftflöde skall kunna uppstå krävs totaltrycksdifferenser, 
som kan uppstå av bland annat vindtryck, termik och fläktar. Beroende på 
hur luftströmmen går, kan konvektion både betyda att ett område tillförs mer 
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Figur 5.2.2.1 Exempel på gravitation. 

fukt och att det kan torka ut. En luftström från kallt till varmt är ofta 
uttorkande 8. 
 

• Kapillärsugning 
Detta innebär att vatten transporteras i vätskefas på grund av kapillär 
sugkraft i ett materials porer. En förutsättning för att kapillärsugningen ska 
kunna ske är att vattnet i porerna bildar ett sammanhängande system, vilket 
normalt innebär att RF är mellan 90 och 100 %. Hygroskopiska, porösa 
byggnadsmaterial som är i kontakt med fritt vatten kan suga upp stora 
mängder vatten på kort tid. Ju finare porer, desto större sugkraft men även 
desto långsammare process. Kapillärsugning kan även ske direkt från ett 
material till ett annat och då sugs vattnet alltid från det grovporiga materialet 
till det finporiga 8. 
 

• Gravitation 
Regn och smältvatten som rinner in under 
kantbalkar, vilket är en relativt vanlig orsak till 
fuktskador i krypgrunder. För att undvika detta bör 
grundmurarna gå ner under markytan. Gravitation 
kan även vara aktuellt vid läckage från ledningar i 
bjälklag.  

 

 
 

5.2.3 Fuktkällor 
En byggnad påverkas av fukt från olika håll och i olika omfattning. Både vid 
fuktdimensionering av en byggnad och vid skadeutredningar är det väsentligt att veta 
varifrån fukten kan komma. De olika fuktkällorna kan delas in enligt följande. 
 

• Nederbörd 
Här avses regn, snö och slagregn. För att förhindra att nederbörd tar sig in i 
krypgrunden behövs en marklutning från huset som avleder vattnet, 
dränering, ett konstruktivt skydd som förhindrar inträngning genom springor 
och ventiler, bra takavvattning samt tillräcklig sockelhöjd. Som nämnts 
tidigare är det vanligt att nederbörd rinner in under kantbalkar. 
Grundmurarna bör alltså gå ner under markytan i kryprum. 
 

• Luftfukt utomhus 
Utomhusluftens ånghalt och relativa fuktighet varierar över året. Under 
sommaren är ånghalten som högst och RF som lägst och under vintern 
råder det motsatta förhållandet. Utomhusluften påverkar klimatet i 
krypgrunden via ventilationen och bidrar under sensommaren till det fuktiga 
klimat som då råder i kryprummet. 
 

• Luftfukt inomhus 
Inomhusluften är oftast fuktigare än uteluften, eftersom de boende 
producerar fukt på grund av avdunstning från dem själva och från växter 
samt genom aktiviteter som tvätt och matlagning. Luften rör sig alltid uppåt 
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från krypgrunden, förutom i vissa undantagsfall som flera kryprum ovanför 
varandra eller kraftig frånluftsventilation, så inomhusluft ger normalt inget 
fukttillskott till krypgrunden på konvektiv väg. Fukt från byggnaden kan dock 
diffundera genom bjälklaget, men är normalt av underordnad betydelse 6. 
 

• Mark- och ytvatten 
Markvatten, som nämns ovan, tillförs marken genom infiltration eller kapillär 
uppsugning från grundvattenytan. Hur mycket vatten marken kan innehålla 
beror på vilken typ av mark det är. Trots att grundvattenytan oftast ligger 
under grundbottnen kan avdunstningen från denna yta ge ett fukttillskott 
beroende av markens temperatur, relativa fuktighet samt 
ånggenomsläpplighet. Denna avdunstning behöver begränsas 6. 
 
Exempelvis vid snösmältning kan stora mängder vatten tillföras på kort tid, 
vilket kan medföra att vatten tränger in i krypgrunden. Ytvatten kan tränga in 
i grunden om marken lutar mot byggnaden. Därför bör fall från byggnaden 
eller ett avskärande dike skall anordnas 6. 
 

• Byggfukt 
I platsgjuten betong finns mycket vatten som måste få torka ut utan att ge 
skador i konstruktionen. I krypgrunder används dock ofta prefabricerade 
element, vilket är en fördel då dessa innehåller mindre fukt. Prefabricerade 
konstruktioner av både betong och lättbetong kan dock ibland innehålla fukt 
som behöver torka ut. 
 
Under byggtiden finns det en risk att material som normalt inte utsätts för 
fukt blir fuktiga, vilket kan innebära att fukt byggs in i relativt täta 
konstruktioner och sedan inte kan torka ut. Därför skall material skyddas 
från fukt under byggtiden och eventuell fukt skall ges möjlighet att torka ut 6. 
 

• Läckage 
Vatten- och avloppsledningar dras ofta genom krypgrunden och skulle ett 
läckage inträffa finns det en viss risk för att vatten blir stående i grunden. 
Detta är dock inte speciellt vanligt i praktiken utan den stora risken är 
ansamlingar av avloppsvattnets innehåll samt hög luftfuktighet, då det ofta 
handlar om varmt avloppsvatten. 

 

5.3 Radon 
Förekomst av radon påverkar inte själva krypgrundskonstruktionen på ett negativt 
sätt, utan problemet är framför allt att markradon kan ta sig in i byggnaden via 
otätheter i grundkonstruktionen. Radongashalter finns allmänt i våra byggnader, men 
halterna får vid nybyggnad inte överstiga 200 Bq/m3. Moderna krypgrunder med 
undertrycksventilation är dock den typ av grundläggning som oftast ger lägst 
radongashalter i byggnaden 8. 
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Tabell 6.1.1 Översikt över risk för tillväxt av röta och mögel 4. 

6 Fukttillstånd och mikroorganismer 

6.1 Kritiska fukttillstånd 
För att på ett enkelt sätt kunna avgöra om en konstruktion eller byggnadsdel är i 
riskzonen för att drabbas av fuktrelaterade problem behövs olika bedömningskriterier. 
Dessa är lämpliga att uttrycka i form av relativ fuktighet och fuktkvot. På Carl Bro 
Barab finns ett antal bedömningskriterier utarbetade som följs vid skadeutredningar 
och dessa kriterier är realistiska att använda som gränsvärden vid både 
dimensionering och skadeutredningar. Nedan redovisas några olika gränsvärden 
som kan vara bra att följa: 
 

• På organiska material finns det risk för mögelpåväxt vid RF > 70-75 %, vilket 
i trä motsvarar en fuktkvot på u > 15-16 %. 

 
• I trä finns det risk för tillväxt av blånadssvamp vid fuktkvoten, u > 20 %. 

 
• Risk för röta finns vid fuktkvot, u > 28 %. 

 
• På betong finns risk för alkalisk nedbrytning av mattlim vid RF > 85 %. 

 
• Armering i konstruktioner av betong och lättbetong kan börja rosta vid RF > 

80-85 %. 
 
I Fukthandboken 4 finns en liknande indelning för när risk finns för tillväxt av röta och 
mögel, när temperaturen dessutom är gynnsam för tillväxt. 
 
  Ingen risk Liten – måttlig risk Stor risk 
Röta (hussvamp) Fk (%) < 16 16 - 25 > 25 
 RF (%) < 75 75 - 95 > 95 
Mögel Fk (%) < 15 15 - 20 > 20 
 RF (%) < 70 70 - 85 > 85 

  
 
 

6.2 Mikroorganismer 

6.2.1 Faktorer för tillväxt 
• Temperatur 

Svampar och bakterier kan växa inom ett stort temperaturområde, från ca -
50C till +800C 4, men olika organismer växer vid olika temperaturer precis 
som deras optimala temperaturintervall varierar. Om temperaturen 
understiger 00C avstannar tillväxten hos de flesta arter 4. 

 
• Fukt 

För att tillväxt skall kunna ske krävs, förutom en gynnsam temperatur, även 
tillgång till fukt. Hur fuktig miljön behöver vara för att möjliggöra tillväxt av 
svampar och bakterier varierar från art till art, men även mellan olika faser i 
tillväxten4. I kapitlets inledning redovisades olika gränsvärden för när mögel, 
röta och blånadssvampar kan uppstå, vilket för möglets del är då den 
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relativa fuktigheten, RF, överstiger 70-75 %. Det som kan tilläggas är att de 
flesta bakterier kräver en relativ fuktighet på minst 80 %, men actinomyceter 
(jordbakterier) kan växa vid något lägre RF 4. 

 
• Näring 

Den huvudsakliga näringen för svampar och bakterier är organiska material, 
som kan vara kvarlämnat virkesspill eller löv på grundbotten i en krypgrund. 
Näringen kan också vara blindbotten, golvbjälkar eller en nedsmutsad 
betongyta 4. I en uteluftsventilerad krypgrund, där miljön ofrånkomligt blir för 
fuktig under vissa perioder, är det därför högst olämpligt att lämna kvar eller 
förvara någon typ av organiskt material i kryprummet! 

 
• pH-värde 

Vilket pH som är optimalt för tillväxt beror på om det handlar om svampar 
eller bakterier samt vilken art det är. Generellt sett trivs bakterier i en något 
alkalisk miljö, medan svampar ofta trivs bättre i en något sur miljö. Vissa 
svampar kan dock växa vid ett pH-värde på upp till 10-11 33. 
 

• Syre 
Tillgång på syre är även det en faktor som spelar in, även om vissa bakterier 
är anaeroba och inte kräver något syre. Denna faktor är dock så gott som 
alltid uppfylld och ses inte som en avgörande faktor för om mikroorganismer 
kan tillväxa.  

 
• Tid 

Förutom diverse fysiska faktorer, spelar även en tidsfaktor in. Under hur lång 
tid som förhållandena är gynnsamma för tillväxt har också en betydelse för 
om tillväxt sker och i vilken omfattning.  När det gäller mögel kommer 
mögeltillväxt, enligt en rapport av Sedlbauer 33, att ske om en RF på minst 
80 % överskrids fyra timmar per dag.  

 

6.2.2 Mögel 
Det finns tusentals olika mögelsvampar som normalt förekommer utomhus och deras 
sporer sprids med luftströmmarna till exempelvis uteluftsventilerade krypgrunder. Så 
länge miljön är torr, befinner sig sporerna i ett vilostadium men i närvaro av fukt och 
näring kan de börja växa på ungefär en vecka. Det kan dock dröja både veckor och 
år, beroende på olika begränsande faktorer som behandlats ovan. 
 
Sporerna i sig har ingen lukt, utan det är när svamparna tillväxer som vissa arter 
producerar avsöndringsämnen med en stark ”mögel”-doft. Denna lukt sätter sig i allt 
som luftmolekylerna kan få fäste i och är svår att få bort. Överkänslighetsreaktioner, 
som irriterade slemhinnor och ögon, klåda samt huvudvärk, förknippas ofta med 
mögelförekomst. Mögelsvampar är dock normalt inte farliga, även om det finns ett 
fåtal svampar som kan orsaka sjukdom hos människor 34. 
 
Mögellukt upplevs ofta som mycket besvärande och för att få bort lukten finns olika 
alternativ. Alla kontaminerade material som kan tänkas tas bort bör avlägsnas, 
eftersom det är svårt att luktsanera material och det därför oftast är billigare att 
ersätta de luktande materialen. En vanlig metod för att avlägsna lukter i porösa 



Examensarbete 2005 Uteluftsventilerade krypgrunder 
 

13 
 

Tabell 6.2.2.1 Avgörande faktorer för tillväxt av mögel 33. 

material, som textilier, är att ozonbehandla materialen. Nackdelen med denna metod 
är dock att endast ytligt sittande lukter påverkas av ozonet, vilket beror på att 
ozonmolekylerna har en kort livstid innan de faller sönder till syre och därför inte 
hinner tränga djupare ner i materialen än några få millimeter under ytan. Om lukten 
har genererats under en lång tid kan istället väteperoxid användas, där 
väteperoxiden blandas i vatten eller alkohol och stryks på det luktande materialet. 
Denna metod kan tränga djupare ner i material och är ofta mer effektiv än 
ozonbehandling 35. 
 
Som avslutning visas hur olika faktorer påverkar tillväxt av mögel och inom vilka 
gränser som tillväxt kan ske. 
 

 
 
 

6.2.3 Actinomyceter (jordbakterier) 
En grupp av jordbakterier – actinomyceterna – (som tidigare benämndes 
strålsvampar) är vanliga i fuktskadade golvkonstruktioner och vissa arter kan bryta 
ned cellulosa och lignin. Actinomyceterna har en mycket karaktäristisk och stark lukt 
som påminner om ”jordkällare” och lukten är mycket starkt genomträngande genom 
porösa material. Bakterierna är också vanligt förekommande i krypgrunder med hög 
fuktighet. 
 
 

7 Skadeutredningar 
Nedan redovisas några skadeutredningar utförda av Carl Bro Barab som utgör 
exempel på hur skadeutredningar kan gå till idag. Utredningarna beställdes när 
innemiljöproblem rapporterades i de aktuella byggnaderna och samtliga rapporter 
som är medtagna här avser byggnader med krypgrund.  
 
Barab har utvecklat en arbetsmetod vid utredningar av innemiljöproblem som alltid 
följs och metoden har antagits som riktlinje av ISIAQ (International Society of Indoor 
Air Quality and Climate) 9. Inga utredningar innehåller naturligtvis exakt samma 
mätningar och liknande, men den övergripande metoden följs och den resulterande 
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rapporten följer alltid samma mönster. I stort går en utredning av Barab till på följande 
sätt: 
 

• Samla in fakta 
Beställaren frågas om de upplevda problemen och personer som vistas i 
byggnaden intervjuas eller får svara på en enkät. Örebroenkäten är en enkät 
som används av väldigt många och anses tillförlitlig då ett stort 
referensmaterial finns 9. 
 
Denna inledande punkt är mycket viktig; det gäller att säkerställa att det 
verkligen är ett sjukt hus, vilket kan avgöras genom enkäter (intervjuer). En 
jämförelse av svar från olika husdelar visar dessutom var i byggnaden som 
problemen finns, eller är värst, och indikerar vad utredarna måste titta på 
och mäta i byggnadens olika delar 10. 
 
Det är också viktigt att informera nyttjarna av byggnaden om vad man gör 
och varför och att man gör sitt bästa för att hitta problemet. Känner nyttjarna 
att deras klagomål tas på allvar är det lättare att få information från dem 11. 
 

• Vad har andra gjort 
Studera ritningar: hur ser exempelvis grunddetaljer och 
ventilationsutrustning ut, vilka material finns i konstruktioner mm. Detta är 
mycket dyrare att göra på plats så det är bra att bilda sig en uppfattning 
innan okulärbesiktningen 11. 
 

• Undersök ventilationssystemet 
Kontrollera att ventilationen fungerar som den ska, eftersom det är 
meningslöst att ta prover på inneluften om systemet inte fungerar. Utan att 
veta luftrörelser och luftflöden är det dessutom svårt att få fram meningsfull 
information ur mätningar på inneluften 10 . 
 

• Observationer och mätningar 
Eftersom varje utredning är unik, är det svårt att beskriva varje mätning här. 
Vilka mätningar och provtagningar som bör göras grundas på resultat av 
enkäter och okulärbesiktning, men som exempel kan nämnas 
föroreningskoncentrationer i luften, temperaturer samt relativ fuktighet och 
fuktkvoter. Prover kan också tas ut för laboratorieanalys. 
 

• Rapportskrivning 
Här redovisas vad som har undersökts, vad eventuell skadeorsak anses 
vara samt ett åtgärdsförslag. Skadeorsaken kan fastslås efter att mätningar, 
provsvar och eventuella beräkningar av fukt mm har jämförts med varandra 
och i referens till uppsatta bedömningsgrunder (t ex att risk för mögelpåväxt 
på organiska material finns vid RF > 70-75 %) 11. 
 

När det handlar om sjuka hus är det viktigt att ett logiskt spår följs vid utredningen. 
För att bedöma om rumsluften är dålig, ska rumsluften undersökas och inget annat. 
Det är dock inte helt ovanligt att husägaren försöker ta tag i problemet själv, men 
eftersom han eller hon kanske inte har helt klart för sig vad som egentligen ligger 
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bakom problemet kan åtgärderna misslyckas. Detta på grund av, kanske brist på 
kunskap, men även bristande systematik och logik i förfarandet 10. 
 

7.1 Flerbostadshus, Varberg 

7.1.1 Beskrivning 
• Tvåplans flerbostadshus med tegelstomme och träbjälklag. 

 
• Ytterväggar av massivt tegelmurverk invändigt klätt med träpanel, 

skivmaterial och tapet. På vissa ytor är teglet putsat invändigt och därefter 
tapetserat. 

 
• Grundlagda på kryprumsgrund.  

 
• Husen är ungefär 150 år gamla. 

 
• Ventilation - mekanisk frånluft och tilluft via uteluftsdon. 

 

7.1.2 Bakgrund 
• Vissa hyresgäster har upplevt symptom på ohälsa som de förknippar med 

bostaden.  
 

• Prover ur bjälklagsfyllningen har analyserats avseende förekomst av 
mögelsporer.  

 
• Miljö- och hälsoskyddskontoret har lämnat ett förslag till föreläggande om 

åtgärder till Miljö- och Räddningsnämnden i Varbergs Kommun. 
 

7.1.3 Metodbeskrivningar 
• Intervjuer 

 Intervjuer bland de boende utfördes. 
 

• Okulärbesiktning 
o Okulärbesiktning och luktindikeringar utfördes i berörda utrymmen. 

 
o Luftrörelser indikerades med rökgasflaska. 

 
• Mätningar 

Fuktkvot u (%) i trä mättes med Protimeter Surveymaster, elektrisk 
fuktkvotsmätare.  
 

• Provtagningar 
Materialprov för mykologisk analys togs. Analysen utfördes av Botaniska 
Analysgruppen vid Göteborgs universitet. 
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• Bedömningsgrunder 
På organiska material finns risk för mögelpåväxt vid RF > 70-75 %. 
I trä motsvarar detta en fuktkvot u > 15-16 %. 
I trä finns risk för tillväxt av blånadssvamp vid fuktkvot u > 20 %. 
Risk för röta finns vid fuktkvot u >28 %. 
 

7.1.4 Undersökningar 
Undersökningar gjordes för en lägenhet i respektive hus, totalt 7 hus. De benämns 
för enkelhetens skull därför hus 1-7 nedan. 
 

• Hus 1 
 Kryprumsgrund 

o Golv, fyllning och blindbotten var utrivet och marken under huset var 
rensad från virkesrester mm. Kvarvarande golvbjälkar är av timmer eller 
sågade och hyvlade träbjälkar. På vissa ytor fanns dock golven kvar. 

 
o Yttergrundmurens nedre del är av murad natursten och den övre av 

murat tegel. Innergrundmurar är av murat tegel. 
 

o Markytan består av matjord. 
 

o Golvbjälkarna var röt- och insektsangripna i ganska stor utsträckning i 
splintveden, gott om flyghål fanns. 

 
o Ingen fuktspärr mellan golvbjälkar och grundmurar respektive 

tegelväggar. 
 

o Under kapprum känns jordlukt och mögelpåväxt iakttogs på vissa 
brädor. Fuktkvoten 15-18 % uppmättes i virket i bjälklaget. 

 
o Under WC fanns organiskt material på marken i kryprummet och synlig 

mögelpåväxt på blindbotten av plywoodskiva (fuktkvot 19-21 %). 
 

o Under trapputrymme iakttogs mellan bjälke och vägg att försök till 
lufttätning och tilläggsisolering gjorts. Fuktkvot i golvbjälke uppmättes till 
15-18 %. Fuktindikering på tegelytterväggen gav låga utslag. 

 
o Under kök hade asfaltsimpregnerade pappremsor spikats på ovansidan 

av vissa golvbjälkar och dessa luktade starkt. Ytliga rötangrepp fanns i 
golvbjälkar. Genom hål mellan stenar i markytan i vägghörn vid 
yttervägg drog luft in. Inga tecken på fuktiga ytterväggar (låg fuktkvot i 
läkt nära golv). 

 
o Under vardagsrum var fuktkvot i golvbjälke 17 %. Prov togs ut från 

bjälke och skickades för mykologisk analys. Resultat av analys bedöms 
vara representativt för alla golvbjälkar då förhållandena är lika, utom i 
hus 3. 
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• Hus 2 
o Endast kryprummet under vardagsrummet var åtkomligt och där består 

markytan av matjord, tegelstensrester mm.  
 

o En ventil i yttergrundmuren var igensatt, golvbjälkar och 
blindbottenbrädor var insektsangripna och jordkällarlukt kändes. 

 
o Fuktkvoter i bjälkar och brädor varierade mellan 16 – 19 %. 

 
• Hus 3 

o Under lägenheten finns ett högre kryputrymme än under övriga 
lägenheter och det är tillgängligt utifrån.  

 
o Markytan utgörs av matjord med tegelrester och organiskt material.  

 
o Bjälklagets undersida är tilläggsisolerat med ca 50 mm mineralullsmatta 

med papp på undersidan. 
 

o Fuktkvoten i golvbjälkarnas undersida uppmättes till 13-14 %. 
 

o Inga uppgifter från boende om ohälsa, men vidare undersökning krävs 
för att avgöra om åtgärder behöver utföras. 

 
• Hus 4, 5, 6 och 7 

o Grunderna kontrollerades med hjälp av en videofilm och genom 
okulärbesiktning genom ventil i yttergrundmuren som lossades. 

 
o Markytan i samtliga grunder utgörs av matjord med inslag av brädbitar. 

 
o Under hus 4 har blindbottenbrädor rasat ner på flera ställen. 

 
o Under hus 7 finns utfällningar av kalk eller salter på marken samt att 

unken lukt känns genom ventilen. 
 

o Under hus 6 fanns gott om flyghål från virkesförstörande insekter på 
syll. 

 

7.1.5 Kommentarer till utredningen 
Undersökningar och mätningar är strukturerade och ”rakt på sak”. De utförda 
mätningarna är i princip sådana som utförs i en vanlig skadeutredning, även om 
relativ fuktighet och temperaturer i kryprummet inte mättes här. Inga hus, förutom hus 
3, var tillgängliga, varför sådana mätningar är svåra att utföra. RF och 
lufttemperaturer hade kunnat uppmätas i hus 3, även om det inte fanns några 
redovisade klagomål på innemiljön i detta hus, men frågan är om det hade tillfört 
något till slutresultatet. Fuktkvoter mättes och dessa är bra ”indikatorer” på hur 
klimatet i krypgrunden har varit tidigare och med hjälp av fuktkvoter kan en ungefärlig 
nivå på RF fås (se bedömningsgrunder ovan). Krypgrunderna misstänks vara upphov 
till problemen, men ytterväggarna kontrolleras i fuktavseende för att kunna utesluta 
problemkällor. Detta tyder på en genomtänkt plan för utredningen och det är också 



Examensarbete 2005 Uteluftsventilerade krypgrunder 
 

18 
 

bra att resultat från mykologisk analys anses vara representativt för alla golvbjälkar 
(utom i ett hus). Då förhållandena i de olika grunderna är likartade, finns ingen 
anledning att ta ut prover ur alla. 
 

7.1.6 Rapportskrivning 
Rapporten följer Barabs utarbetade mönster och redovisar bedömning av husen och 
föreslår behövliga åtgärder. Vilka åtgärder som föreslogs redovisas i följande kapitel, 
Skadeåtgärder. 
 

7.2 Skola A, Stenungsund 

7.2.1 Beskrivning 
• Kryprumsgrund utförd med betongväggar och ovanliggande betongbjälklag. 

 

7.2.2 Bakgrund 
• Fuktskadeutredning i krypgrund begärd av Miljöförvaltningen och vissa 

specifika redovisningar har krävts, dock utan motivering till varför. 
 

• Inga uppgifter om mögellukt eller liknande i skollokalerna finns. 
 

7.2.3 Metodbeskrivningar 
• Intervjuer 

Intervjuer med berörda vid Stenungssunds Kommuns Fastighetsförvaltning 
och med vaktmästaren utfördes. 
 

• Okulärbesiktning 
Okulärbesiktning och luktindikeringar utfördes i berörda utrymmen. 
 

• Mätningar 
o Mätning av relativ fuktighet RF (%) och temperatur T (ºC) utfördes med 

Testo 605-H1. 
 

o Yttemperaturer mättes med IR-instrument Raytek MiniTemp. 
 

• Provtagningar 
Inga prover togs. 
 

• Bedömningsgrunder 
o På organiska material finns risk för mögelpåväxt vid RF > 70-75 %. 

I trä motsvarar detta en fuktkvot u > 15-16 %. 
I trä finns risk för tillväxt av blånadssvamp vid fuktkvot u > 20 %. 
Risk för röta finns vid fuktkvot u > 28 %. 
 

o På betong finns risk för alkalisk nedbrytning av mattlim vid RF > 85 %. 
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7.2.4 Undersökningar 
• Marken i kryprummet består av sand, där salt- och kalkutfällningar 

förekommer. Virkesrester och träflisor finns i markytan. Ingen plastfolie 
fanns på marken och ytan var synligt fuktig. 

 
• Kvarsittande rester av träform med rötangrepp fanns på flera ställen. 

 
• En yttergrundmur har en tillbyggnad ovanför, vilken håller marken varmare 

där, och endast yttergrundmurar som inte var motbyggda var våta på 
insidan. 

 
• Jordkällarlukt (actinomyceter) kändes i utrymmet. 

 
• Under träslöjden med träövergolv finns den fuktigaste delen av bjälklaget. 

Betongbjälklaget har blivit så kallt att kondens fallit ut. 
 

• RF uppmättes till 92 % vid temperaturen 12ºC i luften i kryprummet. 
Yttemperatur på yttergrundmur uppmättes till 8,5ºC. 

 
• I Miljöförvaltningens sammanställning nämns behovet av ett kapillärbrytande 

lager, men ett sådant behövs inte i ett kryprum. Det är inte kapillär transport 
av vatten som orsakar fuktproblem i krypgrunder, utan det är den höga RF 
som (liksom här) orsakas av låg temperatur i utrymmet. 

 
• Fukten på yttergrundmurarna beror på att aktuell ånghalt i kryprumsluften 

överstiger mättnadsånghalten i ytan av grundmurarna. Hade fukten kommit 
från marken hade även väggen under tillbyggnaden varit våt. 

 

7.2.5 Kommentarer till utredningen 
Även här är undersökningar och mätningar metodiska och relevanta. Det är viktigt att 
inte bara mäta luftens RF och temperatur, utan även yttemperaturer för att kunna 
visa exakt vad problemen beror på. Då det inte fanns någon plastfolie på marken, 
och markytan var synligt fuktig, kan det vara lätt att dra slutsatsen att fukten kommer 
från marken. Här mättes dock yttemperaturer och det kunde konstateras att kondens 
uppstod på vissa av grundmurarna då de var så kalla och deras mättnadsånghalt 
understeg kryprumsluftens ånghalt. Det finns en möjlighet att fukt från kryprumsluften 
transporteras till marken och ner genom sanden, eftersom markytan inte är täckt. 
Under åtminstone sommaren lär kryprumsluftens ånghalt vara större än markens 
mättnadsånghalt, varför en fukttransport kan ske nedåt och marken kan fungera som 
en sorts avfuktare. Klimatet i krypgrunden kan alltså förbättras av detta, men denna 
fukttransport är antagligen så liten att effekten blir marginell (se även kapitel 12.5 för 
vidare resonemang kring tät marktäckning i krypgrunder).  
 

7.2.6 Rapportskrivning 
Rapporten följer Barabs utarbetade mönster och redovisar bedömning av 
krypgrunden och föreslår behövliga åtgärder. Vilka åtgärder som föreslogs redovisas 
i följande kapitel, Skadeåtgärder. 
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7.3 Skola B, Stenungsund 

7.3.1 Beskrivning 
• Kryprumsgrund under skolbyggnaden (ca 3000 m2) med en mindre 

atriumgård i mitten. 
 

• Lättbetongbjälklag som vilar på prefabricerade betongbalkar, upplagda på 
betongplintar. 

 

7.3.2 Bakgrund 
• Fuktskadeutredning av krypgrunden begärd av Miljöförvaltningen med vissa 

specifika redovisningar krävda. Inga skäl angivna till kraven, men i 
miljöinventeringen upptagna klagomål på mögellukt kan vara skälet. 

 

7.3.3 Metodbeskrivningar 
• Intervjuer 

Intervjuer med berörda vid Stenungsunds Kommuns Fastighetsförvaltning 
utfördes. 
 

• Okulärbesiktning 
Okulärbesiktning och luktindikeringar utfördes i berörda utrymmen. 
 

• Mätningar 
Mätning av relativ fuktighet RF (%) och temperatur T (ºC) utfördes med 
Testo 605-H1. 
 

• Provtagningar 
Inga prover togs. 
 

• Bedömningsgrunder 
o På organiska material finns risk för mögelpåväxt vid RF > 70-75 %. 
 I trä motsvarar detta en fuktkvot u > 15-16 %. 
 I trä finns risk för tillväxt av blånadssvamp vid fuktkvot u > 20 %. 
 Risk för röta finns vid fuktkvot u > 28 %. 

 
o På betong finns risk för alkalisk nedbrytning av mattlim vid RF > 85 %. 

 

7.3.4 Undersökningar 
• Avfuktningsaggregat är inmonterat. Mögellukt som redovisats i 

miljöinventering var orsakad av ett tidigare takläckage och efter att det 
åtgärdats finns inga klagomål på mögellukt. 

 
• Markytan är täckt med plastfolie och sand/silt, där lagret av sand/silt var 

fuktigt och plastfolien mycket spröd (åldrad). Underliggande mark av lera. 
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• Yttergrundmurar var blöta av kondensvatten. Synlig kondens fanns även på 

inre betongbalk. Dock inga synliga skador på lättbetongens undersida. 
 

• Inget organiskt material kunde upptäckas och ingen mögellukt kändes i vare 
sig skollokalerna eller kryprummet. 

 
• Fritt vatten (ca 5-10 cm djupt) fanns i försänkning under rördragning. 

 
• RF mättes till 93 % vid temperaturen 14,5ºC i kryprummet. 

Yttemperaturer på yttre grundbalkar mättes till 11,5ºC och på inre 
betongbalk till 13,0ºC. 

 

7.3.5 Kommentarer till utredningen 
Utförda undersökningar och mätningar är standardmässiga och relevanta. Även här 
mättes yttemperaturer, vilket är bra för att kunna avgöra vad som är det huvudsakliga 
problemet i konstruktionen då det finns flera faktorer som kan påverka situationen i 
krypgrunden. När den underliggande marken i kryprummet utgörs av en 
kohesionsjord som lera är det viktigt att begränsa den ibland betydande fukttransport 
som kan ske där, vilket ofta görs genom att täcka markytan med en plastfolie. Så har 
även gjorts här, men då folien är i så dåligt skick kan den inte fylla sin funktion. 
Denna krypgrund har alltså både problem med markavdunstning och kalla ytor, där 
luft kan kondensera, vilket också framkommit i utredningen. När en avfuktare 
installeras är det av stor vikt att fuktbelastningen i grunden minskas så mycket som 
möjligt. På så sätt minskar mängden fukt som aggregatet behöver ta hand om och 
driftstiden kan minskas. 
 

7.3.6 Rapportskrivning 
Rapporten följer Barabs utarbetade mönster och redovisar bedömning av 
krypgrunden och föreslår eventuellt behövliga åtgärder. Detta redovisas i följande 
kapitel, Skadeåtgärder. 
 

7.4 Skola, Linköping 

7.4.1 Beskrivning 
• Alla tre husen är enplanshus av trä med träbjälklag.  

 
• Yttergrundmurar av platsgjuten betong och en hjärtvägg av betongbalkar på 

plintar. Samtliga ventiler i grundmurar var tätade. 
 

• Hus 1 har försetts med en mindre tillbyggnad utmed bakre långväggen, även 
den med kryprumsgrund. 

 
• Ventilation – FT-ventilation. 
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7.4.2 Bakgrund 
• Personal har under många år upplevt besvär med symptom på ohälsa (SBS-

symptom) som sätts i samband med innemiljön i huset. 
 

7.4.3 Metodbeskrivningar 
• Intervjuer 

Intervjuer bland vaktmästarna och andra som kunde något om husen 
utfördes. 
 

• Okulärbesiktning 
o Okulärbesiktning och luktindikeringar utfördes i berörda utrymmen och i 

upptagna provhål. 
 

o Luftrörelser indikerades med rökgasflaska. 
 

• Mätningar 
o Mätning av relativ fuktighet RF (%) och temperatur T (ºC) utfördes med 

Testo 605-H1. 
 

o Fuktindikering utfördes med fuktindikator Protimeter Surveymaster. 
 

o Fuktkvot u (%) i trä mättes med Protimeter Surveymaster, elektrisk 
fuktkvotsmätare. 

 
• Provtagningar 

o Materialprov för mykologisk analys togs. Inga prover lämnades för 
analys då resultatet inte hade påverkat förslaget till åtgärder. 

 
o Prov för luktbedömning togs ur. Luktprov tas ur på plats och genomgår 

på annan plats luktbedömning av en luktpanel sammansatt av minst tre 
erfarna utredningsingenjörer på Carl Bro Barab. 

 
• Bedömningsgrunder 

o På organiska material finns risk för mögelpåväxt vid RF > 70-75 %. 
I trä motsvarar detta en fuktkvot u > 15-16 %. 
I trä finns risk för tillväxt av blånadssvamp vid fuktkvot u > 20 %. 
Risk för röta finns vid fuktkvot u > 28 %. 
 

o På betong finns risk för alkalisk nedbrytning av mattlim vid RF > 85 %. 
 

7.4.4 Undersökningar 
• Avfuktningsaggregat, som trycker in torr luft nära gavlarna och suger ut 

kryprumsluften i centralt placerat aggregat är installerade i alla hus. Den 
fuktiga luften leds ut från husen och lösningen resulterar i en sänkning av 
lufttrycket i grunden. Installationen skall enligt uppgift hålla RF < 60 %. 
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• I kryputrymmena fanns plastfolie på marken. Utrymmet var bara ca 30 cm 
högt, så det gick inte att krypa i annat än på vissa ytor närmast 
nedstigningsluckorna. 

 
Undersökningar gjordes för olika rum i respektive hus, totalt 3 hus. De benämns för 
enkelhetens skull därför hus 1-3 nedan. Undersökningarna är så omfattande i varje 
hus, varför de endast beskrivs generellt. 
 

• Hus 1 
o Inget anmärkningsvärt upptäcktes vare sig vid kontroll utvändigt av 

fasader eller vid kontroll av vinden. 
 

o Undertryck i grunden, vilket innebär att förorenad luft inte läcker uppåt. 
 

o I vissa provhål kändes mögellukt och vissa prover luktade av 
jordbakterier. 

 
o RF i grunden är ca 70-75 % istället för 60 % som avfuktarna enligt 

uppgift skall hålla. 
 

o På markytan finns brädlappar och annat organiskt material och 
plastfolien avslutas ca 30 cm från betongkantbalken. 

 
o Uppmätta fuktkvoter i blindbottnen på flera platser och RF-nivån i 

kryprummet är tillräckligt höga för att mögeltillväxt skall kunna ske. 
 

o Synlig mögelpåväxt på blindbottnens undersida. Kutterspånsfyllningen i 
bjälklaget luktar i flera prover av mögel. 

 
• Hus 2 

o Inget anmärkningsvärt upptäcktes vid inspektion utvändigt av fasader. 
 

o Luft drog uppåt genom provhål, vilket tyder på att 
undertrycksventilationen inte klarar av att hålla erforderligt undertryck i 
grunden så förorenad luft läcker uppåt. 

 
o En hel del organiskt material på marken under plastfolien, som avslutas 

ca 30 cm från betongkantbalken. 
 

o Mätning av RF visar att den är ca 70-75 % istället för 60 % som 
avfuktarna enligt uppgift skall hålla. Uppmätta fuktkvoter i blindbottnen 
är tillräckligt höga för att mögeltillväxt skall kunna ske. 

 
o Mögellukt kändes från prover av kutterspånsfyllningen i bjälklaget. 

 
• Hus 3 

o Inget anmärkningsvärt upptäcktes vid utvändig kontroll av fasaderna. 
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o Luft drog neråt genom provhålen, men puffade uppåt då och då. 
Orsaken till detta är oklar, men bör ha samband med sviktande funktion 
hos avfuktningsinstallationen eller hos tilluftssystemet i lokalerna. 

 
o Mätningar visar att RF i grunden är ca 70-75 % istället för 60 % som 

avfuktarna enligt uppgift skall hålla. 
 

o På markytan fanns organiskt material under plastfolien, som inte täckte 
ända fram till kantbalken. 

 
o Prover tagna ur kutterspånsfyllningen i bjälklaget luktade av mögel. 

 
o Uppmätta fuktkvoter i blindbottnen är tillräckligt höga för att 

mögeltillväxt skall kunna ske. 
 

7.4.5 Kommentarer till utredningen 
Som tidigare är undersökningar och mätningar relevanta och det är bra att uttagna 
materialprov inte skickades iväg då man insåg att resultaten inte skulle ha påverkat 
åtgärdsförslaget. Proverna skulle då bara ha varit slöseri med resurser, så att 
analyser ställdes in visar att utredningen är genomtänkt. Avfuktare finns installerade i 
samtliga krypgrunder, men klarar inte av att hålla RF under 60 % som det var tänkt. 
Detta kan då bero på att fuktbelastningen i grunden är större än aggregatet klarar av, 
vilket är tänkbart eftersom markavdunstningen inte hindrats helt då plastfolien på 
grundbotten avslutas 30 cm från kantbalkarna. Utöver detta kan kryprummet få ett 
fukttillskott från inomhusluften på grund av undertrycket. Vid undertrycksventilation 
bör man se upp om mark och grundmurar inte är värmeisolerade, eftersom den 
fuktiga inneluften relativt lätt skulle kunna kondensera på kallare ytor i grunden. 
Avfuktare kan dock vara bra vid krypgrunder som är svårtillgängliga likt den här, men 
för fullgod funktion är det en förutsättning att fuktbelastningen minskas i största 
möjliga mån. 
 

7.4.6 Rapportskrivning 
Rapporten följer Barabs utarbetade mönster och redovisar bedömning av husen och 
föreslår behövliga åtgärder. Detta redovisas i följande kapitel, Skadeåtgärder. 
 

7.5 Museer, Stockholm 

7.5.1 Beskrivning 
• Museum 1 är en äldre stenbyggnad, delvis med kryprumsgrund. 

 
• Museum 2 är en relativt ny byggnad utförd av betong med varierande 

golvbeläggningar. Runt källaren finns kryprumsdelar och kulvertgångar. 
  

• Ventilation – FTX. 
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7.5.2 Bakgrund 
• Delar av personalen har upplevt symptom på ohälsa som kopplats till 

innemiljön i byggnaderna (i vart fall i Museum 2). 
 

• Mycket omfattande undersökningar har gjorts av X. Med anledning av 
resultaten som redovisats från dessa undersökningar har en första 
översiktlig genomgång av byggnaderna och X:s rapporter gjorts för att 
lämna en så kallad ”second opinion”. 

 

7.5.3 Metodbeskrivningar 
• Intervjuer 

Inga intervjuer har gjorts annat än med Fastighetsverkets personal. 
 

• Okulärbesiktning 
Okulärbesiktning och luktindikeringar utfördes i berörda utrymmen. 
 

• Mätningar 
o Fuktindikering utfördes med fuktindikator Protimeter Surveymaster. 

 
o Fuktkvot u (%) i trä mättes med Protimeter Surveymaster, elektrisk 

fuktkvotsmätare. 
 

• Provtagningar 
Materialprov för mykologisk analys togs. Analysen utfördes av Botaniska 
Analysgruppen vid Göteborgs universitet. 
 

• Bedömningsgrunder 
o På organiska material finns risk för mögelpåväxt vid RF > 70-75 %. 

I trä motsvarar detta en fuktkvot u > 15-16 %. 
I trä finns risk för tillväxt av blånadssvamp vid fuktkvot u > 20 %. 
Risk för röta finns vid fuktkvot u > 28 %. 
 

o På betong finns risk för alkalisk nedbrytning av mattlim vid RF > 85 %. 
 

7.5.4 Undersökningar 
• Museum 1 

o Bedömning av lukter i vissa rum gjordes eftersom X:s mögelhundförare 
generellt angivit mikrobiell lukt i samtliga besökta utrymmen. Även ett 
antal öppningar i golv där X angivit mikrobiell lukt valdes ut och 
bedömdes.  

 
o Endast i ett av rummen kändes en svag unken lukt och i ett provhål 

kändes en jordkällarlukt i uppåtgående luftström från källaren. 
 

o I rum på plan 4 togs ett antal prover men endast på ett prov fanns det 
mögelsporer, dock sparsamt (=normalt). Alltså ingen mögeltillväxt. 
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Detta skiljer sig anmärkningsvärt från de resultat X presenterar trots att 
proverna är tagna på samma platser. 

 
o I ett rum på plan 3 kändes en viss mikrobiell lukt vid golv mot yttervägg 

och höga utslag erhölls vid fuktindikering på golvet. I ett annat rum 
kändes jordkällarlukt (actinomyceter) i två luckor i golvet. 

 
o I källardel på plan 3 finns ett kryputrymme med stenväggar, jordgolv 

och ovanliggande träbjälklag. Jordkällarlukt kändes i rumsluften och det 
allmänna intrycket var att det såg relativt torrt ut. Gott om organiskt 
material fanns i utrymmet och gipsskivor i kanalisationsrännor i golvet 
ovanför är exponerade mot luften i källaren. Ingen värmeisolering i 
takbjälklaget. Övertrycksventilation finns, men är numera avstängd. Det 
finns mycket otätheter i bjälklaget, så lukt producerad av den pågående 
mikrobiella nedbrytningsprocessen bedöms läcka upp till planen 
ovanför i stor omfattning. 

 
• Museum 2 

o I kök på plan 4 fanns viss mögelpåväxt på kakelfogar, vilket är väldigt 
vanligt och beror på bristande hygien. 

 
o På plan 3 kändes i fläktrum en jordkällarlukt, vilken kommer från 

utanförliggande kryprum. Mögelpåväxt fanns nedtill på en betongvägg 
vid hörn mot norr och fritt vatten fanns på viss golvyta. I ett annat rum 
på samma plan, där ett läckage inträffat tidigare, fanns synliga 
fuktskador på en vägg och vid fuktindikering på golv intill erhölls höga 
utslag. 

 
o I kryprumsgrund på plan 2 kändes jordkällarlukt i rummet, men det såg 

torrt och fint ut. 
 

o I kryprumsgrund på plan 1 kändes ingen lukt vid entréluckan, där det 
låg singel på marken och det fanns mineralullsisolering på 
betongväggen (vattenmättad i nederkant). Bergyta var våt. Längre in i 
utrymmet kändes dock lukt av actinocymeter i vissa delar. Markytan 
bestod av vattenmättad sand och bergytan var torr. 

 

7.5.5 Kommentarer till utredningen 
Denna utredning skiljer sig från övriga utredningar, då den är mycket översiktlig och 
syftar till att bedöma tidigare utförd skadeutredning. Trots att inga djupare analyser 
har gjorts är det anmärkningsvärt att resultaten är så avvikande från vad som 
framkom i den ursprungliga undersökningen. Med få, men relevanta, undersökningar 
och mätningar har den ursprungliga utredningen kunnat ifrågasättas starkt avseende 
kvalitet på utfört arbete och visar på en väl utarbetad utredningsteknik samt 
erfarenhet. Museum 1 har ett otätt bjälklag, vilket inte är bra vid denna 
krypgrundskonstruktion för vare sig byggnaden, som riskerar att få upp lukt från 
grunden, eller krypgrunden, där fuktig inomhusluft kan läcka ner och förvärra 
fuktsituationen. Båda museibyggnaderna har uppenbara problem och eftersom 
byggnaderna redan har en mekanisk ventilation kan det kanske vara bra att 
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omvandla de befintliga krypgrunderna till inneluftsventilerade konstruktioner. Detta 
skulle vara en förebyggande åtgärd inför framtiden, men är beroende av att 
ombyggnaden är produktionstekniskt realistisk. 
 

7.5.6 Rapportskrivning 
Rapporten följer Barabs utarbetade mönster och redovisar bedömning av 
byggnaderna och föreslår vidare behandling av problemen. Detta redovisas i följande 
kapitel, Skadeåtgärder. 
 
 

8 Skadeåtgärder 
Här redovisas de åtgärdsförslag som skadeutredningarna i föregående kapitel 
resulterade i. Varje utredning redovisas separat och utvärderas efter respektive 
åtgärdsförslag. I rapporterna görs först en bedömning av de aktuella objekten, 
varefter ett åtgärdsförslag redovisas. Som avslutning finns en punkt som handlar om 
kontroll och som pekar på moment som är extra viktiga i utförandet av åtgärderna. 
Detta är mycket bra, då det indikerar för beställaren vad som är det mest väsentliga 
att åtgärda. 
 

8.1 Flerbostadshus, Varberg 

8.1.1 Bedömning 
Luften i lägenheterna förorenas av mikrobiell aktivitet i krypgrunderna. Den 
mikrobiella aktiviteten består i tillväxt av actinomyceter (jordbakterier) i matjordslagret 
på marken i grunden samt mögeltillväxt på trä exponerat mot grunden i bjälklag och 
trä som ligger på marken. Orsaken är att fuktinnehållet överstiger de kritiska 
riskgränserna för mikrobiell tillväxt, vilket beror på fukttillförsel från marken och låg 
temperatur i kryputrymmet. Detta resulterar i hög relativ fuktighet i utrymmena och 
hög fuktkvot i trä. De asfaltsimpregnerade pappremsor som finns i bjälklag i Hus 1 
bidrar också till luftföroreningen. Golvbjälkar och blindbottenbrädor är angripna av 
träförstörande insekter i splintveden och golvbjälkarna är även angripna av rötsvamp. 
 
Ventilationen går, i vart fall i övervåningen, baklänges och tilluften till övervåningen 
utgörs av den begagnade luften från bottenvåningen som dessutom till stor del 
kommer från kryprumsgrunden. 
 

8.1.2 Föreslagna åtgärder 
De åtgärder som föreslås är omfattande och avser ombyggnad av kryprumsgrunder. 
Bjälklaget i Hus 3 kan eventuellt behållas efter en noggrannare undersökning då 
förhållandena där var bättre än i övriga hus. 
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• Rivning 
o Allt organiskt material (inklusive matjord) tas bort från kryprummen. 

 
o Bjälklagsfyllning och blindbottenbrädor med läkt kasseras, 

övergolvsbrädor demonteras för senare återanvändning. 
 

• Sanering 
o Golvbjälkarna huggs rena från insektsangrepp och ytlig röta. Ytor som 

inte huggs rena slipas maskinellt för att avlägsna mögelpåväxt och 
under detta arbete täcks markytan för att förhindra ny förorening 
alternativt att slipningen utförs innan matjord mm sugs ut från markytan. 

 
• Förbättring och återuppbyggnad 

o Bjälkarna kapas några cm i varje ände och skivor av cellplast monteras 
vertikalt mellan tegelmur och bjälkändor för att bryta köldbryggan och 
undvika hög fuktkvot i bjälkändorna. 

 
o Grundisoleringspapp monteras mellan grundmur och golvbjälkar. 

 
o Markytan täcks med någon cm granulerad kalk som lätt krattas ner för 

att höja markens pH-värde och motverka fortsatt tillväxt. Ovanpå detta 
läggs 30 cm torr lös lättklinker, alternativt att hela grunden fylls med lös 
lättklinker. 

 
o Nya upplag till golvbjälkar ovan ventiler i grundmurarna. 

 
o Nytt bjälklag av, underifrån, 50 mm cellplastskivor som fästes 

underifrån i golvbjälkar (inget trä mot kryprum), mineralullsskivor eller 
lösull, nytt golvträ eller återmontering av golvträ samt golvskivor och 
golvbeläggning. Om hela grunden fylls med lättklinker behövs ingen 
blindbotten av cellplast utan mineralullen läggs mellan golvbjälkarna 
direkt på lättklinkern. Hur övergolvet utförs har ingen större betydelse 
för innemiljön. 

 
• Ventilation 

Förhållandena kan förbättras genom att minska mängden luft som läcker 
upp från kryprummen, vilket fås genom att god lufttätning utförs i bjälklaget 
vid montering och att lägenheterna förses med mekanisk tilluft via kanalerna 
som mynnar i tak i både botten- och övervåning.  

 
• Kontroll 

För att föreslagna åtgärder skall få avsedd effekt är det viktigt att åtgärdsförslaget 
följs och kontrolleras enligt en checklista som är anpassad till förslaget. I detta fall 
bör extra noggrann kontroll genomföras av följande: 
 
o borttagningen av matjord och annat organiskt material i grunden. 

 
o renslipning/renhuggning av golvbjälkar. 
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8.1.3 Kommentarer till åtgärderna 
Åtgärdsförslaget innebär mycket omfattande åtgärder, som innebär att krypgrunderna 
byggs om. Detta är dock nödvändigt med tanke på de skador som finns i 
krypgrunderna och de förhållanden som råder där. För att undvika nya problem efter 
utförda åtgärder är det av stor vikt att åtgärderna syftar till att ta bort själva roten till 
problemet och inte bara fungera som någon slags tillfällig nödlösning. De föreslagna 
åtgärderna är ett bra exempel på hur man kan handskas med skadade grunder av 
denna typ.  
 
För att undvika ytterligare mikrobiell tillväxt tas näringen, d.v.s. det organiska 
materialet, bort ur kryputrymmet och genom att kalka markytan försvåras tillväxt 
ytterligare om gynnsamma förhållanden för mikrober skulle uppstå igen. För att 
förhindra att högt fuktinnehåll uppstår längre fram elimineras köldbryggan mellan 
tegelmur och golvbjälkar, vilket skyddar golvkonstruktionen. Marken i kryprummet 
värmeisoleras, i syfte att minska avdunstningen av markfukt samt höja temperaturen i 
kryprummet sommartid. Här föreslås att 300 mm lös lättklinker används, vilket kan 
vara rimligt då det är lätt att lägga ut och har tillräckligt högt värmemotstånd för att 
dels ge tillräcklig temperaturökning i kryprummet, dels ge den temperaturskillnad som 
krävs över värmeisoleringen för att markavdunstningen skall motverkas tillräckligt 
mycket. (Enligt Åberg29 bör värmeisoleringens värmemotstånd, R, vara minst 
1,8m2K/W. 300 mm lös lättklinker har värmemotståndet 3 m2K/W). Vid 
återbyggnaden av bjälklaget anges att en blindbotten av 50 mm cellplast skall utföras 
och på så sätt blir inget trä exponerat för kryprumsluften samtidigt som träet blir 
varmare. Denna åtgärd är alltså positiv ur flera hänseenden och gäller egentligen för 
alla grunder med träbjälklag, då inga bjälklag av denna typ bör exponeras för luften i 
det uteluftsventilerade kryprummet.   
 
Ett intressant alternativ som ges till värmeisoleringen av mark är att hela grunden 
fylls med lös lättklinker, vilket kan vara en bra lösning. Genom att ta bort utrymmet 
under huset görs konstruktionen i princip om till en platta på mark, vilket bara bör ha 
positiva effekter. Då hela kryputrymmet fylls med värmeisolering bör det inte bli några 
problem med kalla golv. Denna lösning är inte speciellt vanlig i dagsläget, men väl 
värd att titta lite närmare på. Någon typ av varmgrund, exempelvis inneluftsventilerad 
då mekanisk ventilation finns i byggnaderna, skulle kunna vara ett alternativ men 
frågan är hur täta de gamla konstruktionerna rimligen kan göras. En varmgrunds 
funktion är beroende av täta konstruktioner, vilket visas i kapitel 12 nedan om 
simuleringar. 
 

8.2 Skola A, Stenungsund 

8.2.1 Bedömning 
Lukten i kryputrymmet orsakas av mikrobiell nedbrytning av organiskt material. 
Åtgärder som bör göras syftar till att ta bort allt organiskt material ur grunden och 
höja temperaturen i grunden för att i första hand förhindra kondensutfällning på 
undersidan av bjälklaget. Om kondens bildas på grundmurarna spelar det ingen roll, 
men om bjälklaget blir fuktigt kan kondensvattnet kapillärt transporteras uppåt genom 
betongen och orsaka mögelangrepp i trägolvet ovanför. 
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8.2.2 Föreslagna åtgärder 
• Borttagning av organiskt material. 

Alla virkesrester tas bort och markytan görs ren från träflisor med sugbil som 
suger upp hela ytskiktet av marken några cm ner. Alternativt kan en mycket 
noggrann manuell rensning göras kompletterat med att släckt kalk krattas 
ner i markytan för att höja pH-värdet och avbryta mikrobiella processer. 

 
• Förhindra kondensutfällning på bjälklagets undersida i ytterhörn, som 

orsakas av högt ånginnehåll i luften i grunden och köldbryggseffekten från 
de två anslutande ytterväggarna som kyler ner bjälklaget lokalt. Två olika 
lösningar finns för att sänka ånghalten och/eller höja temp. på bjälklagsytan: 

 
o Marken värmeisoleras, exempelvis med 30 cm lös lättklinker, 10 cm 

stenullsskiva eller 10 cm cellplastskiva. Detta höjer temperaturen i 
kryprummet och sänker den i marken, vilket ger lägre ånghalt i luften. 
RF i luften sjunker då både på grund av lägre ånghalt och högre 
lufttemperatur. För att minska effekten av köldbryggorna skulle en lokal 
värmeisolering i hörnorna av bjälklagets undersida vara tänkbar men 
det bästa alternativet (och betydligt dyrare) är att värmeisolera 
grundmurarna utvändigt från överkant betongbjälklag ner till 50-60 cm 
under markytan. Denna isolering bör nätas och putsas eller förses med 
cementbaserad utvändig skiva och förses med krönplåt då den kommer 
att råda utanför fasadlivet. En invändig isolering av grundmurarna skulle 
göra dem kallare, och därmed även bjälklaget i närheten, vilket ger 
motsatt effekt. 

 
o Marken täcks med plastfolie, samtliga ventiler och öppningar tätas och 

ett avfuktningsaggregat som startar automatiskt vid RF 70 % 
installeras. RF-givaren placeras invid betongbjälklaget i ytterhörn och 
aggregatet förses med larmanordning monterad i vaktmästarens 
utrymme. Slang eller spirorör ansluts till aggregatet så att torr luft 
blåses ut jämnt fördelat över utrymmet. 

 
• Kontroll 

För att föreslagna åtgärder skall få avsedd effekt är det viktigt att åtgärdsförslaget 
följs och kontrolleras enligt en checklista som är anpassad till förslaget. I detta fall 
bör extra noggrann kontroll genomföras av följande: 
 
o att marken blir helt rengjord från organiskt material och luktande ytskikt. 

 
o att, om avfuktare väljs, dess funktion kontrolleras varje höst genom att 

betongbjälklagets undersida i ytterhörnen inspekteras. Finns synlig fukt 
bör installationen kontrolleras och ändras så att ånginnehållet i 
kryprumsluften sänks ytterligare. 

 
o att inga mögelskador finns i träbjälklagen ovan grundens ytterhörn. 

Inspektionshål tas upp genom övergolvet ner till betongen. Frilagda ytor 
granskas med avseende på synlig mögelpåväxt, eventuell mögellukt 
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noteras och fuktkvoten i träytor mot betongen mäts. Om synligt mögel 
eller mögellukt finns eller om fuktkvoten överstiger 15 % bör golven 
undersökas och åtgärdas. 

 

8.2.3 Kommentarer till åtgärderna 
Här konstaterades att lukten i kryprummet orsakas av mikrobiell nedbrytning av organiskt 
material i grunden. För att komma tillrätta med lukten är det viktigt att näringen tas bort, 
vilket också föreslås i utredningen. Det är också väsentligt att förhindra att gynnsamma 
förhållanden för mikrobiell tillväxt kan uppstå samt undvika kondensutfällning på undersida 
bjälklag. Av denna anledning menas att åtgärderna bör syfta till att höja temperaturen i 
grunden. Utfällningen av kondens på bjälklagets undersida i ytterhörn orsakas av ett högt 
fuktinnehåll i kryprumsluften samt köldbryggseffekten från de två anslutande ytterväggarna 
som kyler ner bjälklaget lokalt. I skadeutredningen ges två alternativ som syftar till att 
eliminera grunden till problemet, vilket är en förutsättning för att undvika framtida problem 
av liknande art.  
 
Det första förslaget innebär att marken värmeisoleras med exempelvis 300 mm lös 
lättklinker eller 100 mm cellplast. Denna tilläggsisolering innebär att temperaturen i 
kryprummet ökar och marktemperaturen sänks, vilket ger lägre ånghalt i luften. RF i 
kryprumsluften kommer alltså att sjunka på grund av lägre ånghalt och högre 
lufttemperatur. För att minska effekten av köldbryggor är det bästa alternativet att 
värmeisolera grundmurarna utvändigt, men detta är en relativt stor och kostsam åtgärd. En 
invändig värmeisolering skulle vara betydligt enklare, men ger en motsatt effekt då 
grundmurarna blir kallare och därmed kyler ner omgivande bjälklag. Vid värmeisolering av 
marken indikerar egna simuleringar, liksom en rapport av Kurnitski och Matilainen 17, att 
det är fördelaktigt om luftomsättningen i krypgrunden hålls på en så låg nivå som möjligt 
(0,5 oms/h). Detta bör has i åtanke vid ett eventuellt val av åtgärdsförslaget, liksom vilken 
effekt åtgärderna får i praktiken. Simuleringar (se kapitel 12) indikerar att större tjocklek på 
markisoleringsskiktet kan behövas och ett extra fuktigt år är det inte säkert att denna 
åtgärd är tillräcklig. Detta måste dock undersökas närmare innan omdöme kan ges. 
 
Ett andra alternativ som föreslås är att en avfuktare installeras i krypgrunden, där 
aggregatet går igång automatiskt då RF i kryprumsluften överstiger 70 %. Denna lösning 
kan vara tänkbar som tillfällig lösning på problemet, men är troligtvis inte ett hållbart 
alternativ i längden. En avfuktare är, som redovisas i kapitel 11, en dyrbar lösning och en 
permanent lösning för denna krypgrund bör nog innebära en ombyggnad av grunden som 
förbättrar förhållandena i kryprummet. Installation av avfuktare garanterar inte på något 
sätt att fuktproblem inte kan uppstå och det är inte ovanligt att dessa aggregat dras med 
driftstörningar av olika art. För att minska risken för framtida fuktproblem är det alltså 
realistiskt att eliminera problemen i så stor grad som möjligt genom att tilläggsisolera 
grunden, inte lösa problemen tillfälligt med en avfuktare.  
 

8.3 Skola B, Stenungsund 

8.3.1 Bedömning 
I grunden upptäcktes inga brister som kan inverka på inneluftens kvalitet och det finns 
heller inga kända klagomål på exempelvis mögellukt efter att ett tidigare läckage åtgärdats, 
så ur innemiljösynpunkt finns ingen anledning att utföra några åtgärder. Fuktinnehållet i 
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grunden är dock högt, vilket bedöms bero på avdunstning från leran via brister i den gamla 
plastfolien och på kondens av fukt från uteluften mot den kalla markytan. Denna fukt 
kondenserar ovanpå plastfolien och fuktar upp sanden på folien, vilket ger hög RF i 
utrymmet året runt. Detta innebär risk för korrosion på armeringen i lättbetongbjälklaget. 
 

8.3.2 Föreslagna åtgärder 
 

• Enklaste sättet att sänka RF i grunden för att undvika risk för korrosion är att fylla 
upp försänkningarna i marken något med lös lättklinker så att vattenytan kommer 
under lättklinkrets överyta varefter hela marken täcks med en polyetenfolie. Folien 
bör avslutas ca 10 cm innanför yttergrundmurarna för att förhindra att eventuell 
fukt på dessa rinner ner ovanpå folien och bör även punkteras i lågpunkter. 

 
• Eventuella ventiler i yttergrundmurarna sätts igen och avfuktningsaggregat som 

klarar att hålla RF under ca 70 % installeras. Befintligt aggregat har ingen märkbar 
effekt på ånginnehållet, troligtvis på grund av den dåliga plastfolien. Täcks marken 
med en ny folie finns bara uteluften kvar som fuktkälla och detta bör klaras med 
rimlig storlek på aggregatet (lämpligen väljs flera mindre än ett stort för att undvika 
långa kanaldragningar). Funktionen bör kontrolleras med RF-mätningar, i vart fall 
en mätning per årstid. Aggregaten bör förses med larmanordning placerad synlig 
för vaktmästaren. 

 
Positiva effekter av denna lösning är att lättbetongbjälklagen får en bättre värmeisolerande 
förmåga när det blir torrare och att avfuktningsaggregaten i sig utgör värmekällor som 
bidrar till ett något varmare klimat under golvet. 
 

• Kontroll 
För att föreslagna åtgärder skall få avsedd effekt är det viktigt att åtgärdsförslaget 
följs och kontrolleras enligt en checklista som är anpassad till förslaget. I detta fall 
bör extra noggrann kontroll genomföras av följande: 
 
o att hela markytan så när som på 10 cm utmed yttergrundmurar täcks med 

plastfolie. 
 

o att samtliga friskluftsventiler blir igensatta. 
 

o att inmonterade avfuktare förmår hålla RF under 70 % under alla årstider. 
 

8.3.3 Kommentarer till åtgärderna 
De föreslagna åtgärderna är endast förebyggande åtgärder, då inga brister som 
påverkar kvaliteten på inneluften påträffades. För att undvika armeringskorrosion i 
lättbetongbjälklaget föreslås att åtgärder utförs för att sänka RF i krypgrunden. Den 
befintliga plastfolien fyller inte sin funktion och är dessutom täckt med sand för att 
hålla den på plats, vilket inte är att rekommendera då sand lätt tar till sig fukt. En 
plastfolie bör istället hållas på plats med stenar eller liknande. I utredningen förslås 
att försänkningar i marken fylls med lös lättklinker och att en ny plastfolie läggs ut på 
markytan. Det rekommenderas att plastfolien avslutas ca 10 cm från 
yttergrundmurarna för att förhindra att eventuell fukt på dessa rinner ner ovanpå 
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folien. Just detta om marken bör täckas helt eller inte är mycket omdebatterat och 
olika fuktutredare har olika syn på saken. Fukthandboken 4 rekommenderar att 
plastfolien täcker hela markytan om underlaget inte är kapillärbrytande, vilket är fallet 
här då underlaget utgörs av lera, eftersom även små ytor av fuktig mark medför 
avsevärda fukttillskott. Det är nödvändigt med en avvägning från fall till fall om 
förhållandena i kryprummet gynnas av att eventuell fukt på grundmurar har möjlighet 
att ta sig ner i marken eller om fukttillskottet från marken är så stort att det måste 
förhindras till 100 %. Utan att veta de exakta förhållandena är det svårt att bedöma 
vilket som kan vara lämpligt i detta fall.  
 
Det föreslås vidare att ett avfuktningsaggregat installeras, då det befintliga 
aggregatet inte klarar av att hålla RF i grunden på en rimlig nivå (under ca 70 %). 
Aggregatet bedöms klara av den aktuella fuktbelastningen när en ny plastfolie läggs 
ut och minskar fuktmängden i kryprummet. Som nämnts tidigare kan en avfuktare bli 
en kostsam lösning i längden och det finns inga garantier för att den fungerar 
tillfredsställande hela tiden. En avfuktare tar inte heller bort orsaken till 
fuktproblemen, men en ombyggnation av krypgrunden kan vara omständlig och är 
kanske inte ett alternativ för en skola.  
 
En möjlighet skulle kunna vara att värmeisolera marken för att höja temperaturen i 
kryprummet. Grundbottenisolering sägs ofta fungera bra, men beroende på hur 
förhållandena ser ut är det inte säkert att tillräcklig effekt kan fås i alla grunder. Det är 
främst kalla grunder som tjänar på en markisolering, men det nämns i rapporten att 
det höga fuktinnehållet i grunden delvis beror på att fukt från uteluften kondenserar 
på den kalla markytan. En markisolering skulle begränsa avdunstningen från marken, 
precis som plastfolien, men även minska markens inverkan på temperaturen i 
kryprummet och därmed skulle temperaturen öka där. I rapporten bedöms dock att 
detta alternativ är osäkrare än de föreslagna åtgärderna, eftersom det kan vara svårt 
att få tillräckligt stor temperaturskillnad över värmeisoleringen i främst husets inre 
delar. Detta är säkert sant, men är svårt att bedöma utan att veta de exakta 
förhållandena. Som nämndes i föregående kapitel, indikerar simuleringar att tillräcklig 
effekt kanske inte kan fås med värmeisolering av marken, främst under år som är 
fuktigare än normalt. 
 

8.4 Skola, Linköping 

8.4.1 Bedömning 
I husen har konstaterats organiskt material och lukt av mikrobiell nedbrytning på 
marken i kryprummen. Mögellukt har konstaterats i kutterspånsfyllningen i bjälklagen 
i alla provhål utom ett. Ingen mögellukt förekommer i ytterväggar förutom svagt på ett 
ställe.  
 
Fuktinnehållet i kryprummen överstiger gränsen för när mögeltillväxt kan ske och 
synlig mögelpåväxt har konstaterats på några ställen. Den befintliga 
avfuktningsinstallationen förmår inte hålla den relativa luftfuktigheten tillräckligt låg 
varför tillväxten är pågående. 
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Enbart ett undertryck i kryprummen kan inte förhindra att mögellukt kommer upp 
genom bjälklagen. Luktämnen från möglet och jordbakterierna tar sig lätt via diffusion 
rakt genom förekommande byggmaterial oavsett hur lufttrycken är. 
 
Då det stod klart att mögellukt fanns i samtliga bjälklag skickades inga prover in för 
mykologisk analys, eftersom det oavsett provresultaten är nödvändigt att åtgärda 
bjälklagen med borttagning av det luktande materialet. 
 
Den svaga mögellukt som kändes i ett av provhålen i ytterväggarna bedöms inte 
motivera några åtgärder då det handlar om luftsmitta från grunden och denna svaga 
lukt bedöms inte kunna påverka inneluften märkbart. 
 
I byggnaderna påträffades tredubbla lager av linoleummatta och erfarenhetsmässigt 
kan detta ge vissa luktproblem. Här noterades dock ingen lukt, men eftersom 
åtgärdsförslaget innebär utrivning av golven försvinner även mattorna vare sig de 
bidrar till symptomen eller inte. 
 

8.4.2 Föreslagna åtgärder 
Grunderna föreslås bli konverterade till inneluftsventilerade grunder, vilket innebär att 
yttergrundmurar och mark, efter sanering, värmeisoleras och förses med 
frånluftsventilation där tilluften hämtas från inneluften. Detta resulterar i att 
kryprummen och därmed golven blir varma och sparar energi, eftersom 
rumstemperaturen kan hållas lägre (varma golv) och en del av energin i frånluften tas 
tillvara för uppvärmning av grunden. Frånluftsflödet i allmänventilationen kan sänkas 
då en del av frånluften tar vägen genom grunden. Ett lager tung mineralull bör 
monteras närmast under den nya golvskivan för att undvika trumljud i bjälklaget. 
 
Åtgärderna redovisades här i förkortad version, då de är så omfattande. 
 

• Kontroll 
För att föreslagna åtgärder skall få avsedd effekt är det viktigt att åtgärdsförslaget 
följs och kontrolleras enligt en checklista som är anpassad till förslaget. I detta fall 
bör extra noggrann kontroll genomföras av följande: 
 
o borttagningen av allt organiskt material i marken. 

 
o mögellukt i golvbjälkarna efter luktsanering. 

 
o tätningen av yttergrundmurarna, särskilt vid syllarna. 

 

8.4.3 Kommentarer till åtgärderna: 
De aktuella grunderna har relativt omfattande skador och de mikrobiella angreppen 
måste stoppas. Det är också viktigt att mögelskadat material byts ut för att bli av med 
lukten, vilket alltså innebär att åtgärderna blir omfattande oavsett vilken lösning som 
väljs. Här föreslås att grunderna byggs om till inneluftsventilerade, vilket kan vara en 
lämplig lösning när omfattande sanering av grunderna ändå skall utföras. Den 
inneluftsventilerade krypgrunden är en inte helt ovanlig lösning och är ett säkrare 
alternativ till den uteluftsventilerade då kryprummet och bjälklaget blir varmt. Denna 
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lösning kan även vara energisparande, eftersom varma golv möjliggör en sänkning 
av rumstemperaturen i byggnaden. Det ställs dock stora krav på utförandet av denna 
åtgärd och funktionen är beroende av att grundkonstruktionen är luft- och 
diffusionstät.  
 
Ett tänkbart alternativ, som inte innebär några rördragningar, skulle kunna vara en 
oventilerad varmgrund där all bjälklagsisolering läggs på marken och grundmurarna 
även de isoleras kraftigt. Principen är densamma som för den inneluftsventilerade 
grunden, d.v.s. att en varm grund minskar risken för fuktproblem och ger varma golv, 
även om den oventilerade grunden inte blir riktigt lika varm som den 
inneluftsventilerade. Ett annat problem som skulle kunna uppstå med en oventilerad 
grund är att om fukt skulle finnas någonstans i kryprummet kan den inte ventileras 
bort, så konstruktionen behöver utföras på ett sådant sätt att eventuellt fuktinnehåll 
inte påverkar byggnaden ovanför. En ”vanlig” varmgrund är alltså ett enklare 
alternativ till den inneluftsventilerade krypgrunden, men båda är säkrare lösningar än 
de befintliga uteluftsventilerade krypgrunderna. 
 
De aktuella kryputrymmena är mycket låga, endast ca 30 cm höga, och vid så 
otillgängliga grunder är det vanligt att avfuktare föreslås som åtgärd, vilket gjorts 
tidigare, även om aggregaten inte fungerar. Det är en enkel lösning med avfuktare 
vid sådana här krypgrunder, men det kan som sagt bli dyrbart i längden att driva 
aggregaten. Fastighetsägaren kanske tycker att de förbrukar för mycket energi och 
stänger av dem, varefter RF snabbt kommer att stiga i kryprummen med påföljande 
risk för skador på konstruktionen. En åtgärd som syftar till att ta bort själva problemet 
är alltid att föredra framför tillfälliga lösningar, varför ombyggnad av krypgrunderna är 
ett bra förslag. 
 

8.5 Museer, Stockholm 

8.5.1 Bedömning 
Den nu utförda undersökningen visar att lukt producerad av mikrobiell nedbrytning av 
organiskt material i flera kryprum förorenar luften. Det har dock inte framkommit 
något som tyder på att det skulle växa Strachybotrys Chartarum, som hävdats i 
tidigare undersökningar, vilket betyder att särskilda sanerings- eller 
utrymningsåtgärder inte är motiverade. Inga andra föroreningar i luften är heller 
påvisade. 
 
I övrigt noterades endast smärre brister, som enstaka läckage från tak. Detta är 
byggtekniska brister som självklart bör åtgärdas men inte för att luften blir förorenad 
utan för att byggnadens konstruktion blir förstörd. 
 

8.5.2 Föreslagna åtgärder 
Undersökningen som gjorts nu är inte så omfattande att något åtgärdsförslag kan lämnas. 
Däremot bör en noggrann undersökning göras med anledning av händelseutvecklingen på 
museerna. Undersökningen bör inledas med en miljöenkät som kan bearbetas för att få en 
bild av om de upplevda besvären är generella eller om det går att se något samband med 
en viss byggnad eller med en viss del av en byggnad. Enkäten bör utföras enligt den 
modell som utvecklats vid Yrkes- och Miljömedicinska kliniken vid Örebro Regionsjukhus, 
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de så kallade Örebroenkäten. Beroende av resultatet från enkäten undersöks sedan 
byggnaderna med avseende på faktorer som kan inverka på luftens kvalitet. 

8.5.3 Kommentarer till åtgärderna: 
Utredningen som gjorts var inte så omfattande att åtgärdsförslag kan lämnas, men det är 
bra resonerat att en noggrannare utredning bör inledas med en miljöenkät för att se var i 
byggnaderna man bör koncentrera sig på vidare undersökningar. Det är inte speciellt 
rationellt att gå igenom hela byggnaderna när det bara är vissa områden som är aktuella 
att åtgärda. I utredningen framkom att luften förorenas av lukt som produceras av 
mikrobiell nedbrytning av organiska material i flera kryprum, även om det är så allvarligt att 
det motiverar de särskilda åtgärder som hävdats tidigare. Oavsett vad som ytterligare 
framkommer i vidare undersökningar bör orsaken till luktproblemen åtgärdas genom att 
plocka bort det organiska materialet ur grunderna och förhindra vidare mögelpåväxt. Detta 
skulle kunna åstadkommas genom att förbättra förhållandena i de aktuella krypgrunderna 
så att förutsättningar för mikrobiell aktivitet inte uppstår. Om det sedan innebär att höja 
temperaturen i kryprummet, förhindra markavdunstning eller någon annan åtgärd går inte 
att avgöra förrän noggrannare undersökningar utförts. Som nämndes i kapitel 7.5 är en 
inneluftsventilerad krypgrundskonstruktion ett tänkbart alternativ till åtgärd, men det är inte 
säkert att en sådan åtgärd är praktiskt genomförbar här. 
 
 

9 Uppföljning av åtgärder 
Uppföljning av åtgärder är en viktig del av reparationsprocessen, men en del som 
kanske inte får så mycket uppmärksamhet som den borde. Utan en uppföljning finns 
det ingen möjlighet att få reda på om åtgärderna har utförts som de ska och, framför 
allt, om åtgärdsförslaget fungerar. Denna återkoppling är lika viktig för nyttjarna av 
den aktuella byggnaden som för den konsult som tagit fram åtgärdsförslaget. 
Självklart kan ingen begära att skadeutredaren ska låta uppföljning ”ingå” i priset vid 
beställning av utredningen, men en uppföljning borde vara en självklar del av 
utredningen hos alla skadeutredare. En sådan uppföljning behöver inte vara speciellt 
avancerad och det kan nog vara värt att lägga en extra slant för beställaren, så att 
han/hon får en professionellt utförd uppföljning. På så sätt får beställaren reda på hur 
exempelvis den skadade krypgrunden fungerar efter utförda åtgärder och om någon 
åtgärd eventuellt inte utfördes. Det är då viktigt att inte bara konstatera vad som inte 
utförts, utan även ta reda på varför det inte utförts. Exempel på hur en uppföljning av 
åtgärd i en uteluftsventilerad krypgrund skulle kunna se ut, är att beställaren får yttra 
sig om det finns några kvarvarande innemiljöproblem och att skadeutredaren tar sig 
ner i grunden (i de fall det går) och gör en allmän okulärbesiktning. Utöver detta 
skulle mätningar av luftfuktighet och fuktkvoter kunna göras, för att se att miljön är 
acceptabel. Allt detta skulle kunna klaras av på ett par arbetstimmar och den 
kostnaden är liten i förhållande till vad själva utredningen kostade och framför allt vad 
det kostade att åtgärda problemen. Denna lilla investering skulle nog alla tjäna på! 
 
Carl Bro Barab har utarbetat en egen metod för uppföljning av skadeutredningar.  
Inom tre veckor ringer ett utomstående företag upp beställaren och frågar angående 
rapporten som de fått: var rapporten skriven på ett lättförståeligt sätt? Har beställaren 
för avsikt att genomföra åtgärderna inom den närmaste framtiden? Är beställaren 
nöjd med utredningen och skadeutredaren? Motiveringen till att skadeutredaren själv 
inte ringer upp är att om någon utomstående, okänd, frågar är det större chans att 
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beställaren säger precis som det är. Skadeutredaren och beställaren har under 
arbetets gång utvecklat en personlig relation och då kan det vara svårare att säga 
om något kanske inte fungerat. Det finns en risk att beställaren säger att allting är 
bra, fast det kanske har funnits vissa problem. Detta resonemang verkar rimligt och 
det verkar vara en bra metod; beställaren får möjlighet att framföra sina synpunkter 
och skadeutredaren får ”feed back” på hur väl arbetet fungerat. 
 
Denna uppföljning gäller dock bara hur nöjd beställaren är med själva utredningen 
och rapporten. En utveckling av detta skulle kunna vara att beställaren vid avlämning 
av rapporten, erbjuds ”köpa till” en uppföljning av (det eventuella) åtgärdsförslaget för 
en rimlig summa. På så sätt säkras återkopplingen för skadeutredaren och 
beställaren får papper på om exempelvis den skadade grunden har åtgärdats på ett 
bra sätt och fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det är möjligt att uppföljningen ska 
göras av en annan utredningsingenjör inom firman, eftersom det är lätt att bli något 
partisk när det gäller ens egna lösningar. En utomstående kan ha lättare att se 
åtgärderna ur ett annat perspektiv än den som utarbetat förslaget från början. Jag 
tror att det kan finnas en viss efterfrågan på sådana tjänster och det grundas på att 
utredningar som gjorts, bland annat av C. Svensson 6, visar på att många husägare 
oroar sig för att fukt- och mögelproblem ska återkomma efter utförda åtgärder. Om 
beställaren då erbjuds en uppföljning av skadeåtgärderna (givetvis mot betalning) av 
en professionell skadeutredare, kan det nog ge en viss trygghetskänsla att få ett 
”kvitto” på att skadorna faktiskt är åtgärdade och att problemen är borta. Skulle det 
vara så att åtgärdsförslaget inte följts, eller utförts på ett mindre bra sätt, får 
beställaren veta det i ett tidigare skede och kan då få hjälp med att rätta till det som 
behövs för att allt ska fungera på ett bra sätt. Det bör dock betonas att Svenssons 
rapport 6, som det hänvisades till ovan, är baserad på fall i Småhusskadenämndens 
arkiv; med andra ord enbart småhus. Skadeutredare som Carl Bro Barab har 
knappast några villaägare som kunder utan de utreder andra typer av byggnader. 
Jag tror dock att det inte är helt otänkbart att även vissa större beställare kan vara 
intresserade av uppföljningar. Även om en grundlig utredning gjorts och åtgärder 
utförts enligt lämnat åtgärdsförslag, finns det alltid en viss risk för misstag i 
utförandet. Om problemen varit omfattande kan det kanske kännas bra för dem som 
vistas i lokalerna att få veta att problemen verkligen är åtgärdade som de borde och 
att risken för nya problem av samma art är eliminerad. Det huvudsakliga behovet 
finns dock kanske bland småhusägare.  
 
En anledning till en eventuell skillnad i attityd mellan småhusägare och andra 
beställare, kan vara att det är olika typer av personer som utför utredning och 
åtgärder i de olika fallen. När det gäller småhus är det vanligt att en mindre 
entreprenör, av varierande kvalitet, utför både skadeutredningen och själva arbetet 
och det är inte säkert att entreprenören är så insatt i fuktfrågor. Resultatet kan därför 
bli högst varierande och risken för fel i utförandet kan därför vara högre än vid större 
byggnader som olika offentliga lokaler. Där har beställaren andra möjligheter att 
bekosta både en grundlig skadeutredning av en specialist och omfattande åtgärder, 
varför det är högst sannolikt att resultatet oftast blir bättre. 
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Figur 10.1.1 Torpargrund  30 

10  Dagens krypgrunder 

10.1  Utveckling från torpargrund till krypgrund 
Förr var det vanligt att mindre hus grundlades med en så kallad torpargrund, där det 
fanns ett utrymme mellan huset och bottenbjälklaget. Antingen stod huset på plintar 
eller på grundmurar, vilka gav ett slutet utrymme under huset. I dessa murar fanns 
det små ventilationsöppningar som kallades för kattgluggar och dessa sattes ofta 
igen under vinterhalvåret eftersom grunden, och därigenom husets golv, blev för kall 
annars. Dessutom skottades snö upp mot grundmuren, som en kompletterande 
värmeisolering till den värmeisolering av mull som fanns på insidan av grundmuren, 
den så kallade mullbänken 6. 
 
Bjälklaget var av trä och oftast oisolerat, även om det fanns konstruktioner med 
isolering av exempelvis sågspån. På grund av det låga värmemotståndet i bjälklaget 
läckte värme från huset ner i grunden och 
värmde upp den. Eldstadens fundament fanns i 
grunden och bidrog även det till att värma 
utrymmet, eftersom eldstaden användes varje 
dag. Tack vare att man oftast byggde husen på 
bra och torr mark, och att grunden värmdes upp, 
klarade konstruktionen sig förhållandevis bra. 
Torpargrunden gav dock dragiga och kalla golv 
på grund av sina otätheter och ersattes 
successivt med andra grundläggningsmetoder, 
exempelvis källare 6. 
 
Det var under 1950-talet som de första uteluftsventilerade krypgrunderna 
introducerades i Sverige och de blev alltmer vanliga under de följande decennierna. 
Konstruktionen liknade den gamla torpargrunden, men på grund av ökade krav på 
inomhusmiljön krävdes vissa förändringar i utförandet och modernare material och 
metoder användes. Relativt snart uppdagades vissa problem med de 
uteluftsventilerade krypgrunderna, men konstruktionen sågs ändå som ett bra 
alternativ till platta på mark som hade en del problem med fuktskador 6. 
 
Bottenbjälklaget utfördes av trä, betong eller lättbetong, men det var främst i grunder 
med träbjälklag som fuktrelaterade problem uppstod även om bjälklag i betong och 
lättbetong kan drabbas av armeringskorrosion vid alltför fuktiga förhållanden.  
 
Konstruktionen har sedan introduktionen varit utsatt för kritik men är än idag relativt 
vanlig, om än i modifierad form sedan 1950-talet. Mängder av forskningsrapporter 
har publicerats de senaste årtiondena och dessa har lett till att krypgrunds-
konstruktionen utvecklats både byggtekniskt och fukttekniskt. Sedan många år 
tillbaka finns olika varianter på krypgrunder som alla bygger på samma princip, men 
där de fysiska egenskaperna skiljer sig åt 1. Det mest kända alternativet till den 
uteluftsventilerade krypgrunden är nog den inneluftsventilerade krypgrunden, där det 
är vanligt att husets frånluft dras ner i grunden och får värma upp kryprummet på sin 
väg ut. Dagens ökade energikrav har även bidragit till att ta fram lösningar med 
värmeväxlare i grunden. Trots att denna varmgrund, där isoleringen i huvudsak finns 
på marken och utmed grundmurarna i motsats till den uteluftsventilerade, har en rad 
fördelar gentemot den uteluftsventilerade krypgrunden har den aldrig riktigt slagit 
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igenom inom byggbranschen. Orsakerna till det kan bara spekuleras i, men som i så 
många andra sammanhang spelar antagligen ekonomin en avgörande roll här. Den 
inneluftsventilerade konstruktionen ställer högre krav på utförandet än den 
uteluftsventilerade, vilket innebär att det kostar mer pengar. Det finns även fler 
varianter av varmgrunder, både ventilerade och oventilerade, men de har inte heller 
slagit igenom i någon större utsträckning. 
 
Den uteluftsventilerade krypgrunden klassas idag av många som en riskkonstruktion, 
åtminstone ihop med träbjälklag, men används trots det relativt flitigt runt om i 
Sverige. För att få reda på hur situationen ser ut idag har några stora entreprenörer 
och husleverantörer intervjuats kring krypgrunder; varför krypgrundskonstruktionen 
används, hur de byggs, fördelar och risker med konstruktionen mm. Nedan följer en 
redovisning av vad som framkom under intervjuerna. 
 

10.2  Intervjuer 
Intervjuerna gjordes för att få en uppfattning om hur det egentligen ser ut i dagens 
byggbransch; vilken attityd finns till krypgrundskonstruktionen, främst den 
uteluftsventilerade som är den vanligaste? För detta valdes två stora nationella 
entreprenörer ut samt två stora husleverantörer. Samma frågor ställdes till samtliga 
och här redovisas svaren på de viktigaste frågorna. Intervjuerna gjordes per telefon 
under perioden 20050905-20050921. 

10.2.1 Redovisning av svar 
 
 Entreprenör 1 Entreprenör 2  
Vilken grundkonstruk- 
tion används? 

Mindre byggnader kan vara 
lämpliga att utföra med 
uteluftsventilerad krypgrund. 
Större enheter utförs med 
mekanisk ventilation eller 
självdragsventilation. 
Platta på mark används 
dock gärna. 

Både ute- och innelufts-
ventilerat används. Helst 
används dock platta på 
mark. Konstruktörer avråder 
användning av utelufts-
ventilerat vid organiskt 
bjälklag, men det går bra vid 
betong- eller lättbetong-
bjälklag. 
 

Motivering till val av 
grundkonstruktion. 

Krypgrund är dyrare än 
platta på mark, men 
konstruktionen kan 
inspekteras och är bättre 
åtkomlig vid reparationer, 
vilket sänker kostnaderna. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terrängförhållanden är den 
avgörande faktorn. 
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Fördelar och risker 
med krypgrunds-
konstruktion.  

Fördelar: det kan hållas 
varmt i grunden och 
används golvvärme kan 
energiförbrukningen 
minskas. Uppvärmningen 
kan komma från 
bergvärmepump, som 
behöver vara igång 
sommarhalvåret. 
 
Nackdelar: vid 
uteluftsventilerad krypgrund 
kan för liten luftomsättning 
ge fuktproblem. 

Uteluftsvent: byggnads-
tekniskt enkel konstruktion, 
men kan ge fuktproblem 
och klassas som risk-
konstruktion vid bjälklag 
med organiskt mtrl. Bra med 
inspektionsmöjligheter. 
 
Inneluftsvent: byggnads-
tekniskt en svårare konstru-
ktion och innebär att ett 
stort utrymme ska värmas 
upp, vilket kostar. Men då 
husets frånluft ofta används 
för uppvärmning med en 
värmeväxlare i krypgrunden 
vänds denna nackdel till en 
fördel. 
 

Hur undviks 
mögelväxt på 
undersidan av 
golvbjälklaget? 

Materialval mycket viktigt. 
Tryckimpregnerat virke 
eliminerar skaderisken. 
Cellplast används i 
värmeisoleringssyfte och är 
ej garanti mot skador. 
 

Inga organiska material bör 
användas i bjälklaget, hellre 
betongbjälklag med ovan-
liggande isolering. Även 
viktigt med bra dränering 
och markisolering. 

Varifrån fås 
information om ny 
forskning? 

Personer inom företaget gör 
kontinuerliga uppdateringar 
inom fuktfrågor och annat, 
vilket förs vidare till 
konstruktörerna. 
 

Genom att läsa tillgänglig 
litteratur inom området. 
Delar de åsikter som förs 
fram i tekniska tidskrifter 
och liknande. 

Ses någon typ av 
varmgrund som  
alternativ till 
uteluftsventilerat? 

Ja, inneluftsventilerade kan 
vara ett alternativ. Där kan 
energi tas till vara, 
fukthalten styras och 
grunden hållas varm, vilket 
minskar energikostnaderna. 
Konstruktionen är dock 
ganska dyr, vilket kan vara 
anledningen till att den 
aldrig slagit igenom. 
 

Varmgrund, en innelufts-
ventilerad krypgrund, 
används redan och med 
goda erfarenheter. 

Finns planer på att 
ersätta bef. 
konstruktion så 
småningom? 

Den uteluftsventilerade 
krypgrunden byggs i allt 
mindre omfattning p.g.a. 
fuktproblem. Vid större 
enheter används redan en 
annan konstruktion 
(se ovan). 

Helst byggs platta på mark 
med underliggande isolering 
och denna konstruktion 
fungerar bra. 
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Kan krypgrunds-
konstruktionen 
utvecklas? 

En naturlig utveckling är att 
integrera ventilation av kryp- 
grunden i det styrsystem 
som redan finns i ”smarta 
hus”. Fukthalten i grunden 
styrs med systemet och 
detta är fullt möjligt med 
dagens teknik. 

Försök bör göras på hur 
mycket ventilation som 
egentligen behövs vid 
uteluftsventilerat samt om 
ventilerna bör täckas för 
vintertid. Olika förhållanden 
bör testas, som 
skyddat/oskyddat läge, och 
på olika platser i Sverige. 
 

Övrigt Med varje kund görs en 
riskanalys: ekonomi, bygg-
tekniskt, produktion, resurs-
mässigt samt vad kunden 
vill ha och av vilken kvalitet. 
Vanligt att kunden har egen 
checklista på vad som ska 
ingå och fokuseras på. 
 

Projektera alltid med 
ordentliga säkerhets-
marginaler. Det måste 
finnas utrymme för 
eventuella misstag i 
produktion mm. 

 
 
 Husleverantör 1 Husleverantör 2 
Vilken grundkonstruk-
tion används? 

Krypgrund med avfuktare, 
som en extra säkerhet. 
Avfuktaren styrs efter 
RF=70%. Någon enstaka 
gång händer det att hus 
ställs på källargrund. 
 

Standardkonstruktionen är 
platta på mark. Krypgrund 
används endast när 
markförhållandena kräver 
det. 

Motivering till val av 
grundkonstruktion. 

Med modulhusbyggande är 
det tvunget med krypgrund 
för att få plats med 
installationer mm. 
Dessutom kan lika många 
hus byggas hela året. 

Platta på mark med 
underliggande isolering 
anses vara säkrast och 
bäst. Den utelufts-
ventilerade krypgrunden är 
fuktkänsligare och har en 
större skaderisk. 
 

Fördelar och risker 
med krypgrunds-
konstruktion. 

Fördelar: möjliggör 
industriellt byggande, lätt att 
ansluta VA, lätt att 
inspektera grunden och 
utföra ev. åtgärder samt att 
ev. vattenskador blir 
begränsade i omfattning. 
 
Nackdelar: inga speciella. 
Möjligt att bättre 
konstruktion finns. Den är 
inte heller så billig. 
 

Fördelar: bra vid besvärliga 
markförhållanden. 
 
Nackdelar: den 
uteluftsventilerade 
krypgrunden är fuktkänslig 
och har en stor skaderisk. 
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Hur undviks 
mögelväxt på 
undersidan av 
golvbjälklaget? 

En oljehärdad board 
används på undersidan av 
bjälklaget, i den händelse 
att avfuktaren inte skulle 
fungera som den borde. 
 

Om krypgrund används, 
höjs temperaturen med 
hjälp av isolering, vilket gör 
grunden mindre fuktkänslig. 

Varifrån fås 
information om ny 
forskning? 

Några personer inom 
företaget följer utvecklingen 
noga. Den huvudsakliga 
informationen fås från olika 
byggtidningar, där även 
hänvisningar till litteratur 
och Internetsidor finns. 
 

Den intervjuade ingår bland 
annat i STR:s 
teknikergrupp, så 
information fås därigenom. 

Ses någon typ av 
varmgrund som 
alternativ till 
uteluftsventilerat? 

Nej. Varmgrunden är en 
trygg lösning, men dyr. Det 
gäller att kunna räkna hem 
energikraven. Vanligt med 
frånluftsvärmepumpar p.g.a. 
tuffa energikrav och luften 
som lämnar pumpen är 2-
50C, vilket gör att möjlig-
heten till inneluftsventilerat 
är borta. 
 

Den inneluftsventilerade 
krypgrunden är krånglig och 
dyr. 

Finns planer på att 
ersätta bef. 
konstruktion så 
småningom? 

Nej. Nej. Dagens konstruktion, 
platta på mark med 
underliggande isolering, 
anses vara säkrast. 
 

Kan krypgrunds-
konstruktionen 
utvecklas? 

Den intervjuade hade 
personligen en idé som 
energimässigt har fördel 
mot varmgrund, men det är 
inget som företaget har 
nappat på. 
 

Helt säkert, men inga 
förslag gavs. 

Övrigt Kunder åläggs att 
inspektera grunden varje 
vår och höst för att se att allt 
är bra. Vid försäljning kan 
det vara bra att kunna visa 
upp vad som gjorts och när. 
 

Företaget föreskriver aldrig 
avfuktare. En lösning med 
isolerad mark och grundmur 
används istället. 
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10.2.2 Kommentarer 
Trots att endast fyra aktörer på byggmarknaden har intervjuats, visar de redovisade 
intervjuerna ovan på vilka skiljda uppfattningar som finns kring olika typer av 
krypgrundskonstruktioner. Problemen med uteluftsventilerade krypgrunder är 
uppmärksammade och allt fler aktörer väljer att överge den uteluftsventilerade 
krypgrunden och istället satsa på inneluftsventilerat eller platta på mark. Svaren 
pekar på de byggnads- och produktionstekniska fördelarna hos den 
uteluftsventilerade krypgrunden, men konstruktionen verkar allmänt anses vara 
riskabel. En av husleverantörerna skiljer sig dock från övriga och hävdar att den 
uteluftsventilerade krypgrunden fungerar bra, även om avfuktare installeras som en 
extra säkerhet. Alla konstruktioner av detta slag drabbas inte av (omfattande) 
fuktproblem, men den mer allmänna uppfattningen inom branschen verkar vara att 
konstruktionen bör ersättas med något mindre fuktkänsligt.  
 
Informationsflödet verkar vara bra inom branschen, baserat på vad som framkommit i 
intervjuerna, men det är en konservativ bransch där förändringar kan ta lång tid att få 
igenom, vilket även hävdas av en av de intervjuade entreprenörerna. Det är svårt att 
se någon tydlig skillnad i attityd mellan entreprenörer och husleverantörer; det är 
snarare en skillnad mellan en av husleverantörerna och de övriga intervjuade. Det 
går dock att se en klar skillnad i uppfattning när det gäller varmgrunder, eftersom 
båda entreprenörerna ser fördelar med denna konstruktion och en inneluftsventilerad 
krypgrund ses som ett alternativ till den uteluftsventilerade. De båda 
husleverantörerna anser dock att en inneluftsventilerad krypgrund är både 
byggnadstekniskt krånglig och dyr, varför konstruktionen inte ses som ett alternativ till 
en uteluftsventilerad krypgrund. Om denna attitydskillnad mellan entreprenörer och 
husleverantörer enbart är en slump skulle vara mycket intressant att få veta. 
 

10.3  Byggfelsförsäkring 
Sedan 1 januari, 2005 gäller nya regler för byggfelsförsäkringen, vilket kan vara värt 
att nämna. Det är nu en försäkring som enligt lag måste finnas för varje byggnad som 
innehåller bostäder för permanentboende 12 . Enligt lagen skall försäkringen omfatta: 
 

1. skälig kostnad för att avhjälpa fel* i byggnadens konstruktion, i material som 
använts i byggnadsarbetet eller i utförandet av arbetet och 

 
2. skälig kostnad för att avhjälpa skador på byggnaden som orsakats av felet. 

Försäkringen behöver inte omfatta fel eller skador som måste antas sakna 
betydelse för byggnaden eller för de som bor eller vistas i byggnaden 13.  

 
* juridisk definition av fel: ”avvikelse från fackmässigt godtagbar standard vid den tid då arbetet utfördes. 
 
Enligt definitionen på ”fel” kommer inte så kallade utvecklingsfel att ersättas, d.v.s. 
”fel som vid leveransens eller entreprenadens genomförande inte kunnat förutses 
med då känd teknik och vetenskap” 12. 
 
Försäkringen gäller 10 år från godkänd slutbesiktning och tecknas enligt ABS 05 
(Allmänna Bestämmelser för Småhusentreprenader) normalt av byggherren eller 
fastighetsägaren. Om det handlar om ett hus i ett grupphusområde, är det oftast den 
entreprenör (eller husleverantör) som uppför huset som ordnar byggfelsförsäkringen 
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13. Enligt dokumentation från Byggutbildarnas KA-dag 2005 15 borde rimligen 
praktiskt taget alla typer av skador som Småhusskadenämnden hittills låtit åtgärda 
och finansiera i fortsättningen komma att ersättas genom en byggfelsförsäkring. Det 
skall dock tilläggas att Småhusskadenämnden har ganska hårda krav som skall 
uppfyllas för att ersättning skall betalas ut och husen är i regel relativt allvarligt 
skadade.  
 
 

11  Utveckling – tänkbara lösningar för nyproduktion 

11.1   Allmänt 
Problemen kring de uteluftsventilerade krypgrunderna har under de senaste åren fått 
allt mer uppmärksamhet, inte bara inom byggbranschen utan även allmänt i media. 
Allt fler får upp ögonen för de risker som finns med konstruktionen och försök görs att 
finna alternativa konstruktionslösningar. Detta är dock inte någon ny företeelse; 
sedan introduktionen av den uteluftsventilerade krypgrunden har det forskats kring 
krypgrundskonstruktionen och många olika förslag har framkommit genom åren, 
vissa bättre än andra. I detta kapitel redovisas några lösningar som är etablerade 
idag och några som är intressanta och som kan ha en framtid för sig. Här förklaras 
konstruktionernas egenskaper och en åsikt om konstruktionen baserad på teori 
formuleras. I följande kapitel redovisas resultat av simuleringar gjorda på några av 
konstruktionerna, varefter ett slutligt omdöme om konstruktionernas lämplighet som 
alternativ till den uteluftsventilerade krypgrunden kan ges. 
 

11.2   Konstruktionslösningar 
 

• Uteluftsventilerad krypgrund med värmeisolering på mark och 
grundmurar 
Markavdunstning är en mycket viktig faktor att kontrollera för att kunna 
minska RF genom ventilation, vilket har visats i flera studier gjorda av 
Kurnitski och Matilainen. En studie som gjordes år 2000 16 av dessa båda 
visar att en marktäckning gjorde det möjligt att minska RF och öka 
temperaturen betydligt på grund av reducerad avdunstning, men i 
kombination med markisolering blev effekten ännu bättre.  
 
När det gäller välisolerade krypgrunder så bör inte grundkonstruktionen 
isoleras, eftersom ett värmeflöde genom den värmer upp kryprummet 
sommartid. Det är också viktigt att ventilationen hålls på en låg nivå, 
eftersom det, när markens termiska massa är effektivt isolerad, inte ger 
någon fördel med en högre luftomsättning då kryprummet värmdes upp 
redan under våren. En studie från 2002 17 av författarna ovan, menar att det 
säkraste sättet att kontrollera fuktförhållandena är att använda 
högisolerande marktäckning och en låg luftomsättning; det räcker med 0,5 
oms under hela året för att hålla grunden torr. En för hög luftomsättning kan 
speciellt under hösten höja den relativa fuktigheten 17. Padt 1 nämner i sitt 
examensarbete att 50-100 mm EPS-isolering är lämpligt att använda som 
markisolering i krypgrunder, vilket är siffror som ofta nämns. Tjockleken på 
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Figur 11.2.1 Krypgrund med avfuktare 18 

markisoleringslagret provas i ett simuleringsprogram och resultaten 
redovisas nedan, se Simuleringar. 
 
Att värmeisolera marken, och även grundmurar, är en inte helt ovanlig 
åtgärd vid skadade uteluftsventilerade krypgrunder eller sådana med 
problem. Denna åtgärd är alltså, även om den ingår i den nyproducerade 
krypgrunden, att betrakta som en ”nödlösning” och inte en lösning på själva 
problemet med den uteluftsventilerade krypgrunden. Se även kapitel 12.4 för 
vidare resonemang och simuleringsresultat. 

 
 

• Krypgrund med avfuktare  
Installation av avfuktare i uteluftsventilerade krypgrunder har blivit allt 
vanligare de senaste åren och det finns husleverantörer som levererar sina 
nya hus med en avfuktare från början. Metoden går helt enkelt ut på att 
luften avfuktas till en nivå under den kritiska, vanligtvis ca 70-75 % RF. Det 
finns dock en hel del att tänka över innan en avfuktare sätts in i den nya 
grunden.  
 
Till att börja med så finns det två olika typer av avfuktare: kondensavfuktare 
och sorptionsavfuktare. Här gås inte närmare in på de tekniska skillnaderna 
dem emellan, utan konstateras att en sorptionsavfuktare är den modell som 
är bäst lämpad att klara av klimatet i en krypgrund. Detta beror bland annat 
på att sorptionsavfuktare klarar av att avfukta även vid så låga temperaturer 
som är aktuella vid krypgrunder samt att ett rörsystem kan anslutas till 
avfuktaren för att fördela den torra luften 18. 
 
Principen för en avfuktare är enkel och innebär att när avfuktaren är igång 
suger den upp luft i krypgrunden. Fukten i luften avlägsnas och blåses ut 
utanför huset, men på ett 
sätt som gör att luften inte 
riskerar att komma tillbaka 
in i huset. Den nu torrare 
luften fördelas i 
krypgrunden genom ett 
rörsystem och det är viktigt 
att luftflödet är så pass stort 
att hela utrymmet ventileras 
samt att avfuktaren har 
kapacitet för att klara av den 
aktuella fuktmängden18. 
Avfuktaren styrs vanligen av 
en hygrostat (fuktmätare), 
som startar avfuktaren när 
fuktigheten blivit för hög i grunden och stänger av när RF kommer ner till det 
inställda värdet, t ex 70 %. 
 
Innan avfuktaren installeras tätas hela grunden och ventiler sätts igen, 
marken i kryprummet rensas från allt organiskt material och en plastfolie 
läggs ut för att minska markavdunstningen. Det är viktigt att begränsa 
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mängden fuktig ventilationsluft så mycket som möjligt. Avfuktaren bör 
placeras i ett hörn och nära en ventil där kanalen med den fuktiga returluften 
skall ledas ut. Sedan läggs kanaler ut i kryprummet och ansluts till 
avfuktaren och de skall sprida och öka intagningsområdet av luft. 
Användningen av avfuktare leder till ett undertryck i krypgrunden i 
förhållande till byggnaden ovanför, vilket skall förhindra att fukt trycks upp i 
bjälklaget och att eventuell lukt i kryprummet inte når inneluften 19. 
 
Som nämnts tidigare är det idag vanligt med avfuktare i krypgrunder, men 
liksom den föregående åtgärden med markisolering är även detta en form av 
nödlösning som inte tar bort roten till krypgrundsproblemet. Det är inte helt 
ovanligt att avfuktare inte klarar av att hålla den övre gräns på RF som den 
är tänkt att klara, vilket kan leda till fuktproblem. Orsaken kan vara att 
avfuktaren är felinställd eller att den, som vilken annan teknisk apparat som 
helst, helt enkelt slutat att fungera. Visserligen brukar det finnas ett 
larmsystem inne i byggnaden som talar om när avfuktaren inte fungerar, 
men det är inte säkert att detta upptäcks direkt och om avfuktaren slutar 
fungera så går RF snabbt upp till den nivå som skulle gälla utan avfuktaren, 
vilket ofta är högre än den kritiska nivån på 70 % RF för organiskt material. 
En ytterligare nackdel med avfuktare är att, förutom den relativt stora 
investeringskostnaden, kan det tillkomma rejäla driftskostnader varje år trots 
att avfuktaren inte behöver vara igång hela året (se kapitel 10.3 nedan). Om 
avfuktaren väl fungerar som den ska har den naturligtvis sina fördelar, men 
nackdelarna är inte att förringa så detta får betraktas som en dyr lösning och 
inte ett alternativ vid nyproduktion. Det är dock en möjlighet vid befintliga 
grunder som befinner sig i riskzonen eller som har blivit skadade i någon 
form.  

 
 

• Uteluftsventilerad krypgrund med uppvärmningskälla 
Principen för uppvärmning i kryprum är att uteluften ventilerar bort fukten 
och värmen kontrollerar den relativa fuktigheten i grunden. Värmaren styrs 
av RF i grunden och när ett visst värde överträffas, ofta RF = 75 %, körs den 
igång 7. 
 
Det finns olika metoder för hur uppvärmningen skulle kunna gå till: redan 
1992 föreslog Tore Hansson i en rapport 20 att uppvärmningen kan ske med 
små elektriska radiatorer eller vanliga glödlampor, kombinerade med en fläkt 
som sprider värmen jämnt i grunden. Detta är alltså en enkel lösning, men 
uppvärmning av krypgrunder ses oftast inte som ett alternativ på grund av 
dess energiförbrukning. Men en studie gjord av Matilainen, Kurnitski och 
Seppänen 7 från 2002 visar att med en lämplig mängd markisolering och en 
vettig luftomsättning, är energiförbrukningen låg – bara 2-3 kWh/m2, ungefär 
1 % av energiförbrukningen hos ett typiskt bostadshus. Energiförbrukningen 
är naturligtvis starkt beroende av vilket styrvärde på RF som används, men 
författarna till rapporten ovan rekommenderar att en uppvärmd krypgrund 
behöver: 
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Figur 11.2.2 Varmgrund från Isover 22 

o En effekt på minst 2,5 W/m2 
 

o En givare med ett styrvärde på RF=75% samt 
 

o En luftomsättning på 0,5 m3/h, m2 
 
En sådan här lösning passar dock inte alla grunder: om grundbotten är 
mycket ojämn eller om det finns berg i dagen är det mycket svårt att 
värmeisolera på ett tillräckligt effektivt sätt, vilket medför att 
uppvärmningskällan får vara långt mer aktiv än vad den skulle behöva vara. 
Energiförbrukningen ökar då kraftigt och konstruktionen blir inte realistisk att 
använda som en permanent lösning vid nyproduktion. Visserligen går det att 
avjämna grundbottenytan, men en av de huvudsakliga anledningarna till att 
krypgrundskonstruktionen väljs anges ofta vara att grunden möjliggör 
byggnation oavsett hur terrängförhållandena ser ut. Om markytan jämnas av 
går kanske lite av meningen med konstruktionen förlorad och då kan lika väl 
en platta på mark vara att föredra i vissa fall. 
 
Det har gjorts ett antal undersökningar kring lönsamheten med en 
uppvärmningskälla i krypgrunden för att förbättra klimatet där, men det bör 
tas med i beräkningen att detta, precis som avfuktaren, är en form av 
nödlösning som inte tar bort själva problemet med 
krypgrundskonstruktionen. Metoden fungerar bevisligen och det behöver 
inte bli så kostsamt (se även kapitel 10.3), men kan nog ändå inte anses 
vara ett alternativ vid nyproduktion då problemen i konstruktionen 
fortfarande finns kvar. Metoden är att föredra framför avfuktare, men får 
ändå betraktas som huvudsakligen ett alternativ till befintliga krypgrunder 
som av en eller annan anledning behöver få ett bättre klimat.  
 
 

• Oventilerad varmgrund 
Ett förhållandevis enkelt alternativ till den uteluftsventilerade krypgrunden 
skulle kunna vara en så kallad varmgrund, där den huvudsakliga isoleringen 
finns i grunden och alltså ger ett varmt utrymme under huset. På så sätt fås, 
förutom de vanliga fördelarna med en krypgrundskonstruktion, även varma 
golv utan installation av värmeslingor. 
Det finns olika varianter av 
varmgrunder och placeringen av 
värmeisolering beror på var man vill 
ha gränsen för byggnadens 
klimatskärm 21. Det är dock vanligt 
med en konstruktion där i princip all 
värmeisolering läggs på grundbotten, 
vilket resulterar i just ett varmt 
kryprum. I bjälklaget läggs dock viss 
isolering dit, men med syftet att 
stegljudsisolera, och det bör inte vara 
mer än 40 mm enligt Fukthandboken 4. Isover marknadsför en egen lösning 
på varmgrund, där grundbotten värmeisoleras med 200 mm XPS och 
grundmurarna isoleras både in- och utvändigt med totalt 170 mm EPS 22. 
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Figur 11.2.3 Exempel på inneluftsventilerad krypgrund. 

 
När krypgrunden är oventilerad rekommenderas att grundbottenisoleringen 
är dränerande så att eventuellt läckage dräneras ner i marken och att RF i 
kryprummet automatiskt styrs av marktemperaturen under isoleringen. För 
att undvika kondensproblem via bjälklagsupplagen bör grundmurarna 
värmeisoleras utvändigt 4. 
 
Som med alla konstruktioner finns det fördelar och nackdelar; eftersom 
kryprummet är oventilerat ställs höga krav på utförandet då eventuellt 
uppkommen fukt inte har någon möjlighet att ventileras bort och hela 
konstruktionen måste hållas varm för att uppnå fullgod funktion. Då 
kryprummet är oventilerat blir temperaturen lägre än i byggnaden ovanpå 
och det är därför viktigt att bjälklaget inte är värmeisolerat 4. I en studie 
utförd av Åberg 1994 31 visas att hänsyn behöver tas till den effekt som en 
momentan sänkning av inomhustemperaturen har på RF i grunden. Detta 
kan exempelvis göras genom att använda material med hög beständighet 
mot fukt och som inte är mögelbenägna. Denna lösning är avsedd för 
uppvärmda byggnader och om värmen skulle stängas av vintertid är det fullt 
möjligt att problem skulle kunna uppstå i krypgrunden. 
 
Trots de problem som kan uppstå med denna konstruktion, får den ändå 
anses vara ett realistiskt alternativ till den uteluftsventilerade krypgrunden 
vid nyproduktion. Fukttekniskt är den betydligt säkrare och byggnadstekniskt 
borde den inte vara så mycket mer komplicerad, även om högre krav ställs 
på utförandet. Se kapitel 12.5 för vidare resonemang och resultat av 
simuleringar. 
 

 
• Inneluftsventilerad krypgrund  

Denna konstruktion är en varmgrund, vilket innebär att kryprummet alltså är 
varmt och här utnyttjas inneluft för 
att värma upp grunden. 
Grundtanken är att utnyttja 
frånluftens värmeinnehåll för att 
värma kryprum och bottenbjälklag 
och på så sätt spara energi 4.  
 
Den huvudsakliga värmeisoleringen 
placeras på grundbotten och 
grundmurar, men viss isolering (ca 
40 mm) bör finnas i bjälklaget för att 
dämpa stegljuden. Grundmurarna 
bör helst värmeisoleras utvändigt, 
för att undvika köldbryggseffekter 
med låg temperatur och kondensrisk vid syllar och upplag 4. Det är för övrigt 
viktigt att hela grunden är välisolerad för att undvika kondensation under 
uppvärmningssäsongen 16.  

 
Ventilationen av grunden styrs med hjälp av fläktar som evakuerar bostaden 
via kryprummet, varefter frånluften kan passera en värmeväxlare eller 
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värmepump på vägen ut i det fria. Det är dock viktigt att luften i bostadshus 
inte tas från kök eller badrum, då denna luft innehåller extra mycket fukt. 
Ventilationsgraden i grunden motsvarar ofta ungefär 1-3 oms/h och 
kryprummet får då ett luftvärmetillskott som gör att minimitemperaturen 
hamnar på 10-150C 21. För att få lufttäthet och som skydd mot 
markavdunstning läggs en plastfolie på grundbotten och upp mot 
grundmurarna 4. Vid dimensionering av ventilationssystemet måste hänsyn 
tas till att luftfilter kan sättas igen och vilka effekter det kan ge. Dessutom är 
det av stor vikt att fastighetsägaren instrueras om hur systemet skall skötas. 
För att hindra att damm följer med luftströmmen och avsätts i kryprummet, 
bör luftintag inte placeras i golvnivå och luft bör inte tas från dammalstrande 
utrustning som torkskåp. Väl nere i grunden bör luften fördelas över hela 
utrymmet 4. 
 
Den inneluftventilerade krypgrunden har ett antal fördelar gentemot den 
uteluftsventilerade varianten: först och främst höjs temperaturen i 
kryprummet vilket medför varmare golv, en fuktsäkrare byggnad med mindre 
kondensrisk och mindre grundläggningsdjup. Dessutom kan byggnaden bli 
säkrare mot markradon 21. Hittills är erfarenheterna av konstruktionen 
övervägande positiva och anses som ett fuktsäkrare alternativ till 
uteluftsventilerade grunder, åtminstone när det gäller bjälklag med organiskt 
material. Konstruktionen är dock inte utan problem: konstruktionen är 
beroende av sin täthet, vilket ställer stora krav på utförandet, som i sin tur 
kan innebära ökade kostnader och större risk för felaktigt utförda 
konstruktioner. Markavdunstningen måste hindras för att undvika hög relativ 
fuktighet i kryprummet och luftläckage måste begränsas av olika 
anledningar, beroende på om undertrycks- eller övertryckssystem används. 
Konstruktionen innebär en hel del extra rördragningar, vilket även det bidrar 
till ökade kostnader och krav på utförande. Trots dessa svårigheter med 
konstruktionen får den ändå anses som ett bra alternativ till den 
uteluftsventilerade krypgrunden, åtminstone vid andra lokaler än 
enbostadshus, och kanske som en ersättare på längre sikt. De fördelar som 
finns med den uteluftsventilerade krypgrunden bevaras samtidigt som 
konstruktionen fukttekniskt är säkrare. Med ytterligare utveckling av den 
inneluftsventilerade krypgrunden kan säkert även de byggnadstekniska 
svårigheterna övervinnas. För resultat av simuleringar hänvisas till kapitel 
12.6. 

 
 

• Installationsgrund 
Denna grundläggningsmetod, där grunden och byggnadens installationer är 
integrerade till en enhet, är tänkt att ses som ett alternativ till både platta på 
mark och krypgrund. Grunden är helt sluten och värmeisolerad både nedåt 
och mot sidorna. Ovanpå isoleringen finns en plastfolie, som både utgör 
skydd mot markavdunstning och luftläckage. Kryprummet är ca 600 mm 
högt, men en del av grunden har full ståhöjd och där placeras 
installationsaggregaten. 
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Figur 11.2.4 Installationsgrund 25 

Uteluft tas in i grunden via en kanal i grundmuren till en värmeväxlare, som 
värmer upp den kalla uteluften med den energi som finns i frånluften. 

Tilluften passerar sedan 
ett filter, placerat i 
anslutning till 
värmeväxlaren, och förs 
ut i grunden 23. Om inte 
värmeväxlingen täcker 
värmebehovet värms 
luften upp ytterligare av 
exempelvis 
fläktluftvärmare, som 
startar då 
lufttemperaturen 
understiger en given 
börtemperatur 24. 
Tilluften förs sedan med 

hjälp av termik upp till husets bottenvåning genom filterförsedda luftspringor 
mellan golv och ytterväggar. Separata kanaler med fläktar från krypgrunden 
till mellanliggande golvkonstruktion transporterar värmd luft till andra 
våningen 25. Den använda luften samlas upp vid taknivån, vanligen i 
våtutrymmen, och förs via rensningsbara kanaler till värmeväxlaren och 
vidare ut ur grunden 23.  
 
Denna grundläggningstyp är en omarbetad variant av den 
inneluftsventilerade krypgrunden och kallas för den integrerade klimatstyrda 
varmgrunden. Förlagan har getts nya egenskaper och ger varma golv, bra 
inomhusklimat och en mycket torr grund 19. Både värmeväxlare och 
värmepump, för att tillvarata energi ur förbrukat vatten, används och bidrar 
till att minska energiförbrukningen. Detta är en lösning som har potential att 
växa som alternativ till de uteluftsventilerade krypgrunderna och kanske 
även de traditionella inneluftsventilerade krypgrunderna. En förutsättning är 
dock att huset har styrd från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning, 
FTX-system. Semako 36 håller nu, hösten 2005, på att låta uppföra ett 
visningshus i Sigtuna utanför Stockholm och tidigare erfarenheter av 
konstruktionen är positiva. Det är en mycket intressant lösning, som troligen 
kommer att växa de närmaste åren. 

 

11.3   Jämförelse av värmare och avfuktare 
Uppvärmning av kryprummet samt avfuktning av detsamma är två olika åtgärder som 
båda fungerar som åtgärd vid befintliga krypgrunder där problem antingen redan har 
uppstått eller som en förebyggande åtgärd. Frågan är om dessa båda alternativ är 
konkurrenskraftiga vid nyproduktion. Tidigare i arbetet har byggnadstekniska 
invändningar gjorts mot att använda de båda åtgärderna, men här görs bedömningen 
utifrån en ekonomisk synvinkel. Vad kostar det egentligen att sätta in de båda 
åtgärderna och är det ekonomiskt försvarbart? I detta kapitel görs ett försök att reda 
ut detta. 
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Hur länge installationerna behöver vara igång varje år baseras på uppgifter från 
tidigare examensarbeten 1, 19, men drifttider vid olika RF baseras huvudsakligen på 
beräkningar för Bromma som gjorts av AK Konsult 26. Där menas, med en 
marktäckning av PE-folie, att: 
 

• RF i kryprumsluften överstiger 60 % ca 34 veckor per år. 
 

• RF i kryprumsluften överstiger 70 % ca 24 veckor per år. 
 

• RF i kryprumsluften överstiger 75 % ca 19 veckor per år. 
 
Dessa siffror är teoretiskt beräknade, men ger ändå en fingervisning om hur 
situationen ser ut trots att en plastfolie finns på marken för att förhindra 
markavdunstning. Dessutom gäller dessa siffror alltså för Mellansverige (Bromma). 
Situationen är värre i Sydsverige (Malmö), men bättre i norra Sverige (Kiruna). Att RF 
överstiger 70 % under ca 5 månader varje år stämmer även överens med de resultat 
som erhållits i utförda simuleringar, se kapitel 12. 
 
Elpriset i beräkningarna nedan baseras på en jämförelse av pris hos olika 
elleverantörer i Sverige och utgör ett medelvärde samt att det gäller ett bundet pris. 
Medelpriset är 85 öre/kWh. 
 

11.3.1 Avfuktare 
Den avfuktare som avses i beräkningarna är Munters HomeDry 11Y, som är lämpad 
för användning i krypgrunder. Tillverkaren rekommenderar att RF< 60 % hålls i 
krypgrunden, men det kanske kan räcka att hålla RF under den kritiska gränsen för 
mögeltillväxt som ligger på 70 %. I beräkningarna nedan följs dock tillverkarens råd 
på RF< 60 % samt en PE-folie på marken i krypgrunden 27. 
 
RF < 60 % 
Drifttid: 34 veckor = 5 712h (238 dagar, 7.9 mån) 
Effekt, W = [V]x[A] = 230V x 4.1A [W] � 0,94 kW (siffror från produktblad 27) 
Energiförbrukning: 5 712h x 0,94 kW � 5 370 kWh/år (5 369,28) 
Energikostnad: 5 370 kWh x 0,85 kr/kWh � 4 560 SEK/år (4 563,89) 
 
RF < 70 % 
Drifttid: 24 veckor = 4 032h (168 dagar, 5.6 mån) 
Effekt = 0,94 kW 
Energiförbrukning: 4 032h x 0,94kW � 3 790 kWh/år (3 790,08) 
Energikostnad: 3 790kWh x 0,85kr/kWh � 3 220 SEK/år (3 221,57) 
 
RF < 75 % 
Drifttid: 19 veckor = 3 192h (133 dagar, 4.4 mån) 
Effekt = 0,94 kW 
Energiförbrukning: 3 192h x 0,94 � 3 000 kWh/år (3 000,48) 
Energikostnad: 3 000kWh x 0,85kr/kWh � 2 550 SEK/år (2 550,41) 
 
I ett examensarbete av Padt1, simulerades förhållanden som innebar att RF skulle 
hållas under 75 %. Enligt dessa simuleringar kan drifttiden, med detta villkor, minskas 
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till ca 1 månad om grundbotten isoleras med 100 mm EPS-isolering. Detta skulle 
alltså innebära att drifttiden minskade till 720 h/år, vilket innebär en energiförbrukning 
på 680 kWh/år (676,8) med ovanstående avfuktare. Energikostnaden blir då endast 
580 SEK/år (575,28) att jämföra med 2 550 SEK/år vid enbart PE-folie som 
marktäckning. Tillverkare rekommenderar dock vanligen bara en plastfolie på 
grundbotten. Även en markisolering av 50 mm EPS-isolering gav en viss sänkning av 
drifttiden och därmed energiförbrukningen. 
 
Utöver driftkostnaden tillkommer en underhållskostnad varje år, som kan vara svår 
att riktigt uppskatta. Hos en tillverkare av värmare till krypgrunder, och därmed ett 
företag som gärna vill framhålla sina fördelar gentemot tillverkare av avfuktare, har 
uppskattat ett årligt underhåll av avfuktare till ca 1 000 SEK 28 . I brist på andra siffror 
antas denna siffra vara korrekt, även om den nog kan vara något i överkant. 
 
Total kostnad för avfuktare 
Den aktuella avfuktaren från Munters kostar 13 000 SEK, men då tillkommer en 
installation 27. Det är vanligt att en avfuktare kostar ca 30 000 SEK i inköp och 
installation, så denna siffra får antas gälla. 
 
Avfuktare 30 000 SEK 
Drift 4 560 SEK/år (vid RF< 60 %) 
Underhåll 1 000 SEK/år 
 
Totalt handlar det alltså om ca 5 500 kronor per år, för att hålla den relativa 
fuktigheten i krypgrunden under 60 %. Om det istället tillåts att RF får nå upp till 70 % 
blir årskostnaden ca 4 200 kronor, även det en avsevärd summa. Dessutom är 
investeringen på upp till 30 000 kronor inte att förakta. 
 

11.3.2 Värmare 
Här avses ingen speciell värmare utan beräkningar utförs allmänt. I Padts 
examensarbete 1 används i simuleringar en effekt av 4 W/m2 för att värma upp en 
krypgrund med PE-folie på marken. Denna siffra antas stämma bra och är även en 
siffra som nämns i andra rapporter. Här antas, precis som i Padts examensarbete, att 
krypgrundens area är 100 m2, vilket är vanligt för en normal villa. 
 
För att kunna jämföra med avfuktare, används även här gränser på RF på 60, 70 
respektive 75 %. En uppvärmningsfunktion är bra att kombinera med fläktdrift, för att 
se till att hela kryprummet värms upp, och här antas detta kräva en effekt av 100 W. 
Detta är en siffra som nämns i ett examensarbete av Deling och Eskilander 19 och 
antas vara rimlig. 
 
RF < 60 % 
Drifttid: 34 veckor = 5 712h (238 dagar, 7.9 mån) 
Effekt: 4 W/m2 x 100m2 + 100W � 0,5 kW 
Energiförbrukning: 5 712h x 0,5kW � 2 860 kWh/år (2 856) 
Energikostnad: 2 860kWh x 0,85kr/kWh � 2 430 SEK/år (2 427,6) 
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RF < 70 % 
Drifttid: 24 veckor = 4 032h (168 dagar, 5.6 mån) 
Effekt: 0,5 kW 
Energiförbrukning: 4 032h x 0,5kW � 2 020 kWh/år (2 016) 
Energikostnad: 2 020kWh x 0,85kr/kWh � 1 710 SEK/år (1 713,6) 
 
RF < 75 % 
Drifttid: 19 veckor = 3 192h (133 dagar, 4.4 mån) 
Effekt: 0,5 kW 
Energiförbrukning: 3 192h x 0,5kW � 1 600 kWh/år (1 596) 
Energikostnad: 1 600kWh x 0,85 kr/kWh � 1 360 SEK/år (1 356,6) 
 
I ett examensarbete av Padt 1, simulerades förhållanden som innebar att RF skulle 
hållas under 75 %. Enligt dessa simuleringar kan effekten, med detta villkor, minskas 
till 2,5 W/m2 om grundbotten isoleras med 50 mm EPS-isolering. Detta skulle alltså 
innebära att effekten minskade till 0,35 kW, vilket innebär en energiförbrukning på 
1010 kWh/år (1 008). Energikostnaden blir då endast 860 SEK/år (856,8) att jämföra 
med 1 360 SEK/år vid enbart PE-folie som marktäckning. Om markisoleringen ökas 
till 100 mm EPS-isolering kan effekten, enligt simuleringarna, minskas ytterligare ner 
till 1,5 W/m2 för att klara RF< 75 %. Detta innebär att totaleffekten minskas till 0,25 
kW, vilket innebär en energiförbrukning på 720 kWh/år. Energikostnaden blir då 610 
SEK/år (612). 
 
Total kostnad för värmare 
En enkel radiator är egentligen det enda som krävs, men det finns mer avancerade 
värmare på marknaden. En är TrygghetsVakten, som kostar 7 900 kronor respektive 
11 600 kronor beroende på krypgrundens storlek 28. Modellen är dock inte nödvändig 
för att uppfylla värmningsbehovet i en krypgrund. 
 
Drift 2 400 SEK/år (vid RF< 60 %) 
Underhåll 0 (i princip underhållsfritt) 
 
Om RF får uppgå till 70 % istället sjunker årskostnaden till 1 700 kronor, men det är 
fortfarande en betydande kostnad. Värmeisoleras grundbotten sjunker dock 
värmebehovet drastiskt och med 100 mm EPS-isolering på marken bör det alltså inte 
kosta mycket mer än 600 kronor per år att hålla RF under 75 % (observera värdet). 
Hur mycket det skulle krävas att hålla RF under 70 % har inte beräknats, men bör 
rimligtvis kosta någon hundralapp eller två till. 
 

11.3.3 Slutsats av jämförelse 
Båda dessa åtgärder är så kallade aktiva åtgärder, som alltså kräver viss energi för 
att fungera. Det bör has i åtanke att beräkningarna är baserade på teoretiska 
antaganden kring drifttid och behöver inte nödvändigtvis överensstämma med 
resultat av faktiska mätningar. Men dessa antaganden är ändå någorlunda rimliga, 
baserat på vad som anges i litteratur samt egna erfarenheter. Naturligtvis är 
beräkningarna mycket generaliserade och för att veta kostnaden för en specifik 
krypgrund krävs en analys av just den grunden. Siffrorna ger ändå en uppfattning, 
eller referens till, om hur det kan se ut för en krypgrund och vilka kostnader som är 
att förknippa med de båda åtgärderna. 
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Att hålla den relativa fuktigheten i krypgrunden under 70 % är viktigt för att undvika 
risk för mögeltillväxt, men under 60 % är nästan en ”drömsiffra”. Många 
uteluftsventilerade krypgrunder har i praktiken oftast en RF över denna gräns, även 
om marken är täckt av plastfolie. Detta innebär alltså att avfuktaren i princip skulle 
behöva vara igång tre fjärdedelar av året, vilket är inte är rimligt. Det är dock tyvärr så 
att även om en relativ fuktighet på upp till 70 % tillåts, kan årskostnaden uppgå till 
runt 4 000 kronor. Utöver detta tillkommer den stora investeringskostnaden på upp 
emot 30 000 kronor. En avfuktare är alltså ett dyrt alternativ i längden, eftersom 
avfuktarna inte sällan dras med reglerproblem som gör energikostnaderna större än 
vad som har beräknats. Å andra sidan kostar även en uppvärmningskälla med 
fläktdrift en del pengar, men investeringskostnaden är avsevärt mindre då det 
egentligen bara behövs en enkel radiator. En uppvärmningskälla i kombination med 
en kraftig markisolering skulle dock kunna vara ett tänkbart alternativ, men är inte att 
rekommendera vid nyproduktion. Vid en befintlig krypgrund, som riskerar att drabbas 
av fuktrelaterade problem, är det en enkel lösning för att höja temperaturen i 
kryprummet, men att redan från start sätta in en värmare för att undvika fuktproblem 
känns fel; det blir som att erkänna att konstruktionen som byggts är dålig och inte 
klarar sig utan specialåtgärder. För att komma tillrätta med krypgrundsproblemen 
krävs nog en annan typ av konstruktion än den uteluftsventilerade, även om det kan 
ta tid innan det kommer fram ett konkurrenskraftigt och bra alternativ, som dessutom 
fullt ut accepteras av olika aktörer inom byggbranschen, till den så väl inarbetade 
uteluftsventilerade krypgrunden. 
 
 

12  Simuleringar 

12.1   Beräkningsmodell 
För att avgöra om olika föreslagna lösningar vid nyproduktion kan vara lämpliga att 
använda, har ett simuleringsprogram använts för att se hur klimatet blir i olika 
krypgrunder över året. Programmet, som kallas Dynacrawl, har utvecklats av 
professor Gudni Johannesson vid Kungliga Tekniska Högskolan, avdelningen för 
Byggnadsteknik. Modellen bygger på att en byggnad, med en given form, kan 
modelleras som en roterande kropp där den yttre radien väljs så att byggnadens 
korrekta omkrets fås. Den inre radien är gränsen för en adiabatisk, inre cylinder så att 
arean av den uppbyggda modellen överensstämmer med arean av den verkliga 
byggnaden. 
 
Rotationssymmetrin gör att ett tredimensionellt problem reduceras till ett 
tvådimensionellt. Systemet antas vara linjärt och randvillkoren uttrycks som 
Fourierserier. Lösningen kan begränsas till det frekvensområde där varje enhet kan 
uttryckas som ett komplext tal, vilket representerar amplitud och fasförskjutning från 
en grundsvängning. Lösningen för varje frekvens kan fås på liknande sätt, och med 
liknande beräkningsgång, som för den stationära lösningen. Resultaten för de olika 
frekvenserna transformeras sedan tillbaka till tidsserier, som exempelvis visar olika 
temperaturer i krypgrunden som funktion av tiden. Det totala beräkningsarbetet blir 
så begränsat att modellen har implementerats i Excel för enklare användning 37. För 
vidare information, se Bilaga 1. 
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Tabell 12.1. Materialdata för simuleringsprogram. 

Tabell 12.2 Data för gränsskikt i simuleringsprogram. 

12.2   Variabla parametrar 
Modellen av krypgrundskonstruktionen är ett tvärsnitt som byggs upp genom att 
definiera materialegenskaper och dimensioner hos cellerna i ett arbetsblad. Det går 
att lägga till material i programmet utöver de som finns och de material som 
användes i dessa simuleringar redovisas nedan i 12.1. 
 
Material Värmekonduk-

tivitet, � [W/ m2K] 
Densitet, 
� [kg/m3] 

Spec. värmekapacitet,  
c [J/kgK] 

Ånggenomsläpp-
lighet, � [m2/s] 
 

Betong 1,7 2300 1000 3*10-7 
EPS 0,036 25 600 1*10-8 
Mark 1,6 1200 1000 15*10-6 
Trä 0,14 600 2000 5*10-7 
Min.ull 0,036 30 1000 25*10-6 
Lättklinkerbtg 0,1 400 1000 3*10-6 
PE-folie 0,42 1000 2300 1*10-10 
Träfiberskiva 0,14 600 1700 3*10-7 
Gips 0,25 900 800 3,6*10-6 
Luftspalt 1,1 1 1000 25*10-6 

Efter att konstruktionen byggts upp anges värden för olika gränsskikt, som inneluft, 
och dessa gränsskikt förs in i modellen. De gränsskikt som användes här visas i 
tabellen nedan. 
 
Element Värmeövergångs- 

koeff. h [W/m2K] 
Reell temp 

[0C] 
Imaginär temp 

[0C] 
Ventilation 

[l/s] 
Adiabatisk 0 0 0 0 
Inomhus 7,69 41 0 0 
Utomhus 25 12,666667 0 0 
Mark 10 12,666667 0 0 
Kryprum 3 x y z 

 
 

 
X = det medelvärde på temperaturen som räknas fram i programmet 
Y = värde som räknas fram i programmet 
Z = det värde på ventilationen som anges, t ex luftflödet vid 1 oms/h. 
 
Övriga parametrar som ligger till grund för beräkningar i programmet anges nedan: 
 

• Klimatdata 
Medeltemperatur för varje månad anges för både ute- och inneluft. Värden 
på uteluft är tagna ur Fukthandboken 4 och är baserade på bearbetad 
klimatdata för åren 1961-1990. I Fukthandbokens tabeller finns klimatdata 
för 10 orter i Sverige och här valdes värden för Bromma. Tabellerna 
innehåller värden för tre olika fraktiler, som kan väljas utifrån vilken typ av 
klimat som önskas simuleras. De fraktiler som finns är 5 % -, 50 % - och 95 
% -fraktilen, där 50 % -fraktilen representerar ett normalt klimat och kan 
alltså användas om ett normalår önskas simuleras. 5 % -fraktilen 
representerar ett kallare klimat än normalt och 95 % -fraktilen ett varmare. I 
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dessa simuleringar valdes ett normalår för temperaturen, d.v.s. värden från 
50 % -fraktilen valdes. 
 
När det gäller den relativa fuktigheten utomhus, valdes värden från 95 % -
fraktilen eftersom ett fuktigare klimat än normalt då kan simuleras. Då går 
det att se hur en konstruktion klarar av ett extremår, vilket är viktigt eftersom 
en konstruktion kan klara sig ett normalår men få problem när klimatet blir 
fuktigare än normalt. 

 
• Inomhusluftens temperatur 

Inneluftens temperatur över året är godtyckligt satt baserad på 
rekommenderad inomhustemperatur och en viss höjning under den varmare 
delen av året. Temperaturen varierar mellan 20 och 22 0C över året.  

 
• Markens temperatur 

Marktemperaturen är satt till 6,3 0C, vilket är medeltemperaturen för 
Bromma under åren 1961-1990. Den relativa fuktigheten i marken är satt till 
100 %, då markens RF ofta är 90-100 % och om 100 % väljs är 
marginalerna på den säkra sidan. 

 
• Ventilation 

Ventilationen i de uteluftsventilerade krypgrunderna är satt till 1 oms/h, vilket 
kan sägas vara ett ganska bra värde för olika typer av uteluftsventilerade 
krypgrundskonstruktioner. Vissa konstruktioner gynnas av en högre 
luftomsättning och vissa av en lägre, beroende på hur konstruktionen är 
uppbyggd. I fallet med denna simulerade krypgrund innebär en ventilation 
på 1 oms/h att utrymmet ventileras med 25 l/s, vilket kommer av att 
krypgrundens volym är ca 86 m3.  
 
När det gäller den inneluftsventilerade varmgrunden valdes 3 oms/h, vilket 
är en vanlig luftomsättning. Även här beror optimal luftomsättning för 
konstruktionen på hur uppbyggnaden ser ut samt andra faktorer som 
inneluftens temperatur. Med luftomsättningen 3 oms/h ventileras 
kryprummet med 75 l/s. Även en ventilation på 4 oms/h provades i 
simuleringar, vilket innebär ett luftflöde på 100 l/s. Ventilationen i de olika 
grunderna är konstant över året, på grund av svårigheter att kombinera 
variabla parametrar i beräkningarna. Variabel ventilation kan i vissa fall ha 
en gynnsam effekt på klimatet i en uteluftsventilerad krypgrund, främst 
genom att öka ventilationen sommartid och minska den vintertid.  

 

12.3   Formler för fuktberäkningar 
När modellen är uppbyggd och alla ingående parametrar definierats, kan själva 
beräkningarna påbörjas. Resultat av dessa anges i form av temperaturer för varje 
månad och värden kan enkelt fås för valfri punkt i konstruktionen, allt beroende på 
vilken del av konstruktionen som är av intresse. Då temperaturerna är framräknade, 
kan ånghalter och relativ fuktighet i aktuella punkter beräknas, men denna funktion 
ingår ännu så länge inte i programmet. Därför lades formler för detta till, men det 
finns ingen teoretisk härledning av funktionen vs(T) så en empiriskt framtagen 
funktion användes. Denna finns återgiven i Fukthandboken 4 och kommer 
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Tabell 12.3.1 Formler för mättnadsångtryck och mättnadsånghalt. 

Tabell 12.3.2 Fuktbalans för kryprum. 

ursprungligen från den tyska normen DIN 4108 Teil 5. Mättnadsånghalten är 
temperaturberoende, vilket innebär att denna lätt kan räknas ut om temperaturen är 
given. I de angivna formlerna görs dock en uträkning av mättnadsångtrycket (ps, Pa) 
innan mättnadsånghalten (vs, kg/m3) kan fås.  

 
 
 

När mättnadsånghalten för uteluften är framräknad, kan uteluftens aktuella ånghalt 
beräknas med hjälp av den RF för uteluften som togs från klimatdata i 
Fukthandboken. Det som huvudsakligen varit av intresse är den relativa fuktigheten i 
kryprumsluften, varför kryprumsluftens aktuella ånghalt har räknats fram med hjälp av 
att en fuktbalans för kryprummet ställts upp.  
 

 

 
För att sedan få fram vilken RF som exempelvis finns i kryprumsluften, beräknas 
kvoten mellan aktuell ånghalt i krypgrunden och kryprumsluftens mättnadsånghalt,    
RF = (v/ vs)*100 [%].  
 
Fuktbalanser har ställts upp för samtliga simuleringar för att få ut kryprumsluftens 
ånghalt och relativa fuktighet, RF. Utöver detta har olika värden på 
ånggenomgångsmotstånd (Z) provats för att se vilken påverkan närvaro av plastfolie i 
bjälklaget har, men även hur en porösare markisolering påverkar fuktförhållandena i 
kryprummet. Genom att jämföra markens mättnadsånghalt med den aktuella 
ånghalten i kryprumsluften, går det att se åt vilket håll en fukttransport sker under 
året. 
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Figur 12.4.1 Referensgrund. 

Diagram 12.4.1.1 Relativ fuktighet i kryprumsluft med markering vid kritiskt fukttillstånd för organiskt material. 

 
De konstruktioner som simulerats är tänkbara alternativ vid nyproduktion av 
krypgrunder och resultaten av simuleringarna redovisas nedan. Det är viktigt att ha i 
åtanke att de krypgrunder som simuleras är storleksmässigt och materialmässigt 
jämförbara med småhus. Det går dock att se mönster i simuleringarna avseende 
konstruktioners lämplighet och de slutsatser som dras av resultaten kan därför till 
viss del även gälla andra typer av byggnader som står på krypgrunder.  
 

12.4   Referensgrund, uteluftsventilerad krypgrund 
För att kunna jämföra olika konstruktioner och 
deras lämplighet vid nyproduktion, byggdes en 
typisk uteluftsventilerad krypgrund upp och 
simulerades. Konstruktionen är uppbyggd på 
följande sätt: 
 

• Husets bredd och längd är 8 resp. 12 m. 
 

• Kryprummets fria höjd, h = 900 mm. 
 

• Grundmur av leca-block (lättklinkerblock) 
med b = 250 mm och  
h = 200 mm.  

 
• Grundsula av betong med b = 450 mm och d = 100 mm.  

 
• Träbjälklag, 45 x 170-reglar med mineralullsisolering. 

 
• Markytan är otäckt och består av en friktionsjord. 

 
• Luftomsättningen i kryprummet är satt till 1 oms/h och utrymmet ventileras 

därmed med 25 liter uteluft per sekund (q = 25 l/s). 
 

12.4.1 Resultat av simuleringar 
Denna simulering visar med 
all önskvärd tydlighet de 
problem som finns i de 
uteluftsventilerade 
krypgrunderna. Under 
åtminstone halva året 
överstiger den relativa 
fuktigheten i kryprumsluften 
det kritiska värdet på 70 %, 
vilket innebär risk för svamp- 
och bakterieangrepp i 
grunden. Under juni, juli och 0
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Diagram 12.4.1.2 Temperaturer i referensgrunden. 

augusti hamnar RF på värden över 90 % och beräkningar visar även att 
kondensation kommer att ske. 
 
Eftersom den relativa fuktigheten under långa perioder även överstiger 80 %, är 
konstruktionen inte heller lämplig att använda med bjälklag av betong eller lättbetong. 
 
Lufttemperaturen i kryprummet varierar mellan 4 och 140C över året och påverkas av 
både utetemperaturen och marktemperaturen, vilken är betydligt stabilare än övriga 
temperaturer på grund av markens stora termiska tröghet. I diagrammet nedan syns 
den uteluftsventilerade krypgrundens grundproblem, nämligen oförmågan att följa 
med i uteluftens temperatursvängningar varför hög relativ fuktighet kan uppstå med 
fuktrelaterade problem som följd. 
 

 
 
 

I dessa simuleringar, som bygger på månadsmedelvärden, blir temperaturerna i 
kryprumsluften och under bjälklaget näst intill identiska under framför allt sommaren. 
Om värden baserade på kortare tidsintervall används kommer vissa skillnader att fås 
och det är i regel under bjälklaget som de fuktigaste förhållandena i krypgrunden 
erhålls. 
 
För att förbättra förhållandena i krypgrunden, indikerar simuleringarna att 
luftomsättningen kan ökas. Här provades en ökning från 1 oms/h till 2 oms/h, med 
följden att temperaturen i kryprumsluften ökade under juni till september, samtidigt 
som den relativa fuktigheten sjönk med några procentenheter. Under övriga året 
sjönk temperaturen i kombination med att RF steg, men perioden där RF överstiger 
70 % förlängdes inte. Dessa resultat indikerar att en variabel ventilation över året 
skulle vara gynnsam för denna typ av konstruktion, där ventilationen hålls på en låg 
nivå under vintern och kan ökas avsevärt under sommaren. Detta var tyvärr inte 
möjligt att prova i simuleringsprogrammet. En luftomsättning på 10 oms/h sänker RF 
betydligt under sommaren, men långt ifrån tillräckligt för att grunden skall kunna klara 
sig undan fuktproblem. I princip är all ökning av luftflödet genom krypgrunden av 
godo, men en så stor luftomsättning som 10 oms/h är inte realistisk att hålla under 
sommaren och det verkar dessutom som om RF ändå inte understiger 85 % under 
sommaren. Detta är alldeles för högt för ett bjälklag med organiskt material och även 
en för hög nivå för bjälklag av betong eller lättbetong. Slutsatsen av ändrade 
luftflöden är således att en uteluftsventilerad krypgrund inte med enbart 
ventilationens hjälp klarar att hålla sig under en acceptabel fuktnivå.  
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Figur 12.5.1 Marktäckning av plastfolie. 

 
Det har även simulerats vad som händer om krypgrunden har en mindre volym, 
eftersom olika grunder beter sig på olika sätt. Här gjordes detta genom att 
kryprummets höjd minskades från 900 mm till 700 mm och med bibehållen 
luftomsättning på 1 oms/h blev effekten att lufttemperaturen i kryprummet sjönk 
under sommaren och RF ökade. Detta indikerar att en mindre grund kräver en högre 
luftomsättning än en större, eftersom en ökning av luftflödet till 2 oms/h ger en högre 
lufttemperatur och en lägre relativ fuktighet under den kritiska sommarperioden. Om 
ventilationen minskas till 0,5 oms/h, vilket är den lägsta nivå som Fukthandboken 
rekommenderar, skulle det innebära att det blev ännu fuktigare i krypgrunden. 
 
Slutligen provades vad som händer om plastfolien i bjälklaget togs bort och fukt från 
inneluften hade möjlighet att ta sig ner i krypgrunden. Resultatet blev att ånghalten i 
kryprumsluften hamnade på en högre nivå hela året, så en plastfolie skall alltså 
finnas i bjälklaget eftersom grunden inte behöver ett ytterligare fukttillskott från 
inneluften. Detta provades även för övriga konstruktioner, men eftersom resultatet 
blev detsamma redovisas det inte nedan. Samtliga simulerade konstruktioner 
missgynnas av ett läckage genom bjälklaget. 
 
Sammanfattningsvis kan det sägas om referensgrunden att fukttillskott från 
inomhusluften bör förhindras genom en plastfolie i bjälklaget, men det har ingen 
avgörande betydelse för förhållandena i grunden. Inte heller ventilationsflödet klarar 
av att hålla nere den relativa fuktigheten tillräckligt mycket för att undvika 
fuktproblem. Denna konstruktion är alltså att betrakta som en stor risk ur 
fuktsynpunkt och bör därför undvikas. Beroende på krypgrundens geometri och 
ingående material samt vilket underlag den står på kan olika grunder bete sig olika, 
men det är mycket svårt att se att någon uteluftsventilerad krypgrund liknande denna 
skulle ha acceptabla temperatur- och fuktnivåer. 
 

12.5   Marktäckning av PE-folie 
• Marktäckningen utgörs av 0.2 mm 

polyetenfolie som täcker hela 
markytan. 

 

12.5.1 Resultat av simuleringar 
En plastfolie, som täcker hela grundbotten, har 
till syfte att förhindra avdunstning från marken, 
men i den simulerade grunden är inverkan av 
en plastfolie av underordnad betydelse. 
Fukttillskottet från marken är litet och en marktäckning får större betydelse vid 
kohesionsjordar än friktionsjordar, som här. De små skillnader, mellan denna 
konstruktion och referensgrunden, som går att utläsa indikerar snarare att effekten av 
en heltäckande plastfolie blir negativ. Ånghalten i kryprumsluften höjs under juni till 
augusti, vilket inte är önskvärt. Resultaten pekar alltså på att denna krypgrund 
gynnas av att en fukttransport från kryprumsluft till mark tillåts under sommaren. 
Eftersom ånghalten i kryprumsluften är större än ånghalten i marken under 
sommarmånaderna, vill fukten transporteras från kryprumsluften ner i marken och 
luften i kryprummet ”avfuktas” då en aning. Om en tät marktäckning läggs ut, 
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Figur 12.6.1.1 Markisolering 100 mm EPS. 

förhindras detta förlopp med följden att luften blir fuktigare i kryprummet. Det bör 
dock poängteras att de skillnader jämfört med referensgrunden som uppvisats är 
mycket marginella, men simuleringen visar ändå på en tendens.  
 
Det är inte helt ovanligt att en krypgrund beter sig på detta sätt och gynnas av att en 
fukttransport kan ske ner i marken. En konsekvens av att marktäckning saknas blir 
dock att en fukttransport från marken till kryprumsluften kan ske under övriga året 
och det är en avvägning vad som anses ha störst inverkan på klimatet i krypgrunden 
– fukttillskott från marken under större delen av året eller möjligheten att ”avfukta” 
kryprumsluften under sommaren. Beräkningarna är baserade på 
månadsmedelvärden och om ett mindre tidsintervall används, går det att se att 
fukttransporten kan byta riktning även mellan olika dagar eller till och med under 
dygnet. Det är därför svårt att säga generellt att en krypgrundskonstruktion bör ha en 
tät marktäckning, men det är den rekommendation som ges idag även om det finns 
indikationer på att denna regel inte alltid bör gälla.  
 
Slutsatsen av denna simulering blir att det inte har någon avgörande betydelse för 
klimatet i grunden om en tät marktäckning finns eller inte, eftersom RF ändå blir så 
hög att även viss kondensation kan ske under sommaren. Vissa krypgrunder kan få 
en större effekt av en marktäckning, vilket nämnts ovan, men det känns inte troligt att 
en grund som når upp till en RF på 95-100 % under sommaren kan klara sig under 
70 % enbart med hjälp av en plastfolie. Så stort är normalt inte fukttillskottet från 
marken och simuleringarna pekar mer åt att ventilationsflödet är den faktor som 
huvudsakligen styr klimatet i grunden. Då resultaten av simuleringarna blev så 
snarlika de i referensgrunden, redovisas inga diagram här. 
 

12.6   Värmeisolering av marken 

12.6.1 Markisolering 100 mm 
• Värmeisoleringen utgörs av 100 mm 

expanderad polystyren, EPS, i två 
skikt med förskjutna skarvar. 

 

12.6.1.1 Resultat av simuleringar 
Om en värmeisolering läggs ut på marken i 
krypgrunden, minskar markens inverkan på 
temperaturen i kryprummet. Generellt brukar 
sägas att med en markisolering blir 
temperaturen i kryprummet lägre under vintern, 
men under sommaren blir det varmare då markens kylande inverkan får mindre 
betydelse.  
 
Simuleringarna visar på liknande tendenser, men det är bara under februari till april 
som temperaturen blir lägre i kryprumsluften jämfört med referensgrunden; övriga 
året blir lufttemperaturen högre. Den största effekten fås, som önskat, under 
sommaren med en höjning på ungefär 2-3 0C, till som mest lite över 16 0C.  
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Diagram 12.6.1.3 Relativ fuktighet i krypgrund med markisolering av 100 mm EPS. Markeringslinje vid kritiskt 
fukttillstånd för organiskt material. 

 

 
Detta innebär att temperaturen i kryprumsluften endast hamnar någon grad under 
utetemperaturen, men då fuktinnehållet i uteluften är så stort hjälper inte detta så 
mycket. Ur diagrammet ovan går också att utläsa hur marktemperaturen förändras 
över året. Jämfört med lufttemperaturer och temperatur under bjälklag, är 
marktemperaturen betydligt mer stabil och har en fördröjning på ungefär 3 månader i 
förhållande till utetemperaturen, precis som i referensgrunden. När marken isoleras 
sjunker marktemperaturen under isoleringsskiktet jämfört med marktemperaturen i 
referensgrunden, men svängningen dämpas inte utan kurvan flyttas till en allmänt 
lägre nivå. 
 
Temperaturhöjningen till följd av värmeisoleringen av marken är som sagt inte 
tillräcklig för att klimatet skall bli acceptabelt i krypgrunden, eftersom RF ändå 
hamnar kring drygt 85 % vilket inte är bra för vare sig ett bjälklag med organiskt 
material eller ett bjälklag av betong eller lättbetong. Det är naturligtvis ett framsteg att 
den relativa fuktigheten sjunker från 100 % i referensgrunden till ca 85 %, men det är 
inte tillräckligt. Vissa krypgrunder kan säkert få en större effekt av markisoleringen, 
men det är inte troligt att denna konstruktion kommer att vara acceptabel ändå, 
eftersom steget är för stort ner till riskfria nivåer. Möjligen kan det tänkas att 
konstruktionen kan användas vid bjälklag av betong eller lättbetong, i en grund med 
större effekt av värmeisoleringen, men det är onödigt nära gränsnivåerna och 
rekommenderas inte. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RH craw lspace air
(%)

 

Diagram 12.6.1.2 Temperaturer i krypgrund med markisolering av 100 mm EPS. 
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Figur 12.6.2.1 Markisolering 200 mm EPS. 

Diagram 12.6.2.2 Jämförelse av temperaturnivåer mellan olika tjocklekar på värmeisoleringsskikt på marken. 

Om markisoleringen av EPS byts ut mot mineralull av samma mängd sjunker 
kryprumsluftens ånghalt, och därmed även den relativa fuktigheten, under 
sommarmånaderna, vilket är positivt ur fuktsynpunkt. Anledningen till detta är att 
mineralull är mer diffusionsöpppet än cellplast (EPS), varför en fukttransport kan ske 
genom mineralullen. Eftersom ånghalten i uteluften under de aktuella månaderna är 
högre än mättnadsånghalten i marken, kommer fukttransporten då att ske från 
kryprumsluften till marken varför kryprumsluften blir något torrare. Under övriga året 
sker dock en fukttransport åt motsatt håll och kryprumsluften blir fuktigare, men då 
fukttillskottet här är så pass litet jämfört med den fukt som ventileras in med uteluften 
kan det vara en tanke att använda mineralull som värmeisolering på marken. 
Mineralullens värmeisoleringsförmåga är densamma som cellplastens, men har alltså 
den fördelen att en fukttransport kan ske genom den. Detta är dock enbart positivt 
om fukttillskottet från marken är litet; annars behöver fukttransporten från marken 
begränsas och en tät cellplast bör väljas. 
 

12.6.2 Markisolering 200 mm 
• Värmeisoleringen utgörs av 200 mm 

expanderad polystyren, EPS, i två 
skikt med förskjutna skarvar. 

 

12.6.2.1 Resultat av simuleringar 
En komplettering av mängden värmeisolering 
till 200 mm resulterar i ytterligare en höjning 
av lufttemperaturen i kryprummet och 
utetemperaturens nivå nås nästan under juli. 
Jämfört med den tunnare värmeisoleringen sjunker temperaturen något under 
februari till april, precis som den borde, men det är den höjda temperaturen under 
sommaren och hösten som är eftersträvansvärd. Med en tjockare värmeisolering på 
marken sjunker marktemperaturen under isoleringsskiktet ytterligare, men 
svängningarna dämpas inte då hela temperaturkurvan flyttas till en lägre nivå än vid 
en tunnare markisolering. 
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Diagram 12.6.2.3 Jämförelse av relativ fuktighet mellan olika tjocklekar på värmeisoleringsskikt på marken. 
Markeringslinje vid kritiskt fukttillstånd för organiskt material. 

Den ökade tjockleken på markisoleringsskiktet orsakar alltså en temperaturhöjning 
under den kritiska sommarperioden, vilket är den effekt som önskas. Eftersom 
ånghalten i uteluften, och därmed i kryprumsluften, är så hög under denna period, 
räcker temperaturhöjningen inte till för att hålla RF på en acceptabel nivå för 
konstruktioner med bjälklag av trä. Den relativa fuktigheten hamnar strax över 80 % 
som mest, vilket är för högt för organiska material som då kan drabbas av bland 
annat mögeltillväxt. Denna konstruktion skulle kunna tänkas användas om 
krypgrunden inte innehåller något organiskt material och simuleringar visar även att 
denna konstruktionslösning skulle gynnas av en lägre luftomsättning än 1 oms/h. 
Sänks den till 0,5 oms/h, vilket är den rekommenderade lägstanivån på ventilationen i 
en uteluftsventilerad krypgrund, skulle temperaturen stiga och den relativa 
fuktigheten sjunka. Det är möjligt att denna effekt skulle kunna vara tillräcklig för att 
använda konstruktionen.  
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Ett utbyte av värmeisoleringsmaterial från EPS till mineralull har en positiv effekt på 
klimatet i kryprummet under maj till augusti, eftersom en fukttransport då kan ske 
genom materialet från kryprumsluften till marken. Mekanismerna kring detta 
diskuterades ovan så här konstateras endast att en värmeisolering av mineralull kan 
vara att föredra över en av tät cellplast, under förutsättning att fukttillskottet från 
marken inte har någon avgörande betydelse för krypgrundens förhållanden. 
 

12.6.3 Sammanfattande resultat av simuleringar 
Värmeisolering av marken är en mycket enkel lösning för att förbättra förhållandena i 
krypgrunden, men simuleringarna som redovisats ovan visar på att tillräckligt stora 
effekter inte fås av en sådan åtgärd. Simuleringarna är gjorda för ett klimat som är 
fuktigare än normalt och det är troligt att en konstruktion med 200 mm markisolering 
skulle vara acceptabel ett normalår. Men om ett extremår skulle inträffa, vilket det 
verkar göra allt oftare, skulle en sådan konstruktion kunna få problem vilket visas i de 
utförda simuleringarna. En markisolering på 100 mm ger för liten effekt för att den 
skall vara ett alternativ vid nyproduktion, men det kan tänkas att en konstruktion med 
200 mm värmeisolering på marken är ett alternativ i kombination med att 
ventilationen hålls på en låg nivå. Baserat på simuleringarna är det dock uteslutet att 
använda konstruktionen om organiska material finns i krypgrunden. För bjälklag av 
betong eller lättbetong kan konstruktionen fungera. Det bör dock tilläggas att effekten 
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Figur 12.7.1.1 Markisolering 100 mm EPS 
samt utv. grundmursisolering 50 mm EPS. 

av markisolering är starkt beroende av att hela markytan täcks, vilket kan vara svårt 
vid mycket kuperad terräng eller om det finns berg i dagen.  
 

12.7   Värmeisolering av mark och grundmurar 

12.7.1 Markisolering 100 mm och 
utvändig grundmursisolering 50 
mm 

• Markisoleringen utgörs av 100 mm 
EPS i två skikt med förskjutna 
skarvar. 

 
• Grundmursisoleringen utgörs av 50 

mm EPS. 
 
 

12.7.1.1 Resultat av simuleringar 
Temperaturmässigt skiljer sig inte denna konstruktion nämnvärt från en konstruktion 
med enbart 100 mm markisolering; möjligen flackas temperaturkurvan ut något. Det 
är främst under hösten som denna konstruktion blir varmare än en konstruktion med 
100 mm markisolering. Det beror på att grundmursisoleringen bättre håller kvar 
värmen i den, under sommaren, uppvärmda kryprumsluften. Den slutsats som kan 
dras av dessa resultat är att konstruktionen drar en viss nytta av den värme som 
transporteras genom grundmurarna. Leca (lättklinkerbetong) medför en viss 
värmetransport genom materialet, så den lägre temperaturen under sommaren kan 
förklaras av att värmetransporten från uteluften genom grundmurarna förminskas av 
isolerskiktet. Effekten av 50 mm grundmursisolering var dock endast marginell i 
simuleringarna och orsakar inte en tillräckligt stor temperaturhöjning. För 
kryprumsluften har det alltså ingen avgörande betydelse om grundmursisolering finns 
eller inte. En anledning att värmeisolera grundmurarna kan vara att höja 
yttemperaturen på dem för att undvika kondensbildning. När det gäller 
marktemperaturen finns inte heller några större skillnader, men det går att utläsa en 
marginell nivåhöjning av temperaturkurvan jämfört med när endast markisolering 
används. 
 
Inte heller avseende den relativa fuktigheten avviker denna konstruktion nämnvärt 
från när grundmursisolering saknas. Baserat på månadsmedelvärden överstiger RF 
70 % under fem sammanhängande månader, vilket inte är acceptabelt. Som mest 
kommer RF upp i drygt 85 %, så denna konstruktion är inte ens ett bra alternativ för 
bjälklag som inte innehåller organiskt material. 
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Figur 12.7.2.1 Markisolering 100 mm EPS 
samt utv. grundmursisolering 100 mm EPS. 

Diagram 12.7.1.2 Relativ fuktighet i uteluftsventilerad krypgrund med värmeisolering av mark och grundmurar. 
Markeringslinje vid kritiskt fukttillstånd för organiskt material. 
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Precis som tidigare resulterar ett utbyte av markisoleringsmaterial till mineralull i en 
sänkning av kryprumsluftens ånghalt under juni till augusti, beroende på mekanismer 
som förklarats tidigare. Denna effekt är dock alldeles för liten för att ha någon 
avgörande betydelse för slutresultatet i krypgrunden. 
 

12.7.2 Markisolering 100 mm och 
utvändig grundmursisolering 100 
mm 

• Markisoleringen utgörs av 100 mm 
EPS i två skikt med förskjutna skarvar. 

 
• Grundmursisoleringen utgörs av 100 

mm EPS. 
 
 

12.7.2.1 Resultat av simuleringar 
Denna konstruktion ger i simuleringen snarlika resultat med föregående alternativ, 
dock med något kraftigare effekt. Luften i kryprummet blir ytterligare något varmare 
under vintern men marginellt lägre sommartid. Det är dock inte den önskvärda 
effekten, eftersom kryprumsluften behöver bli varmare under sommaren då detta är 
den kritiska perioden. Denna konstruktion är alltså även den att likställa med 
konstruktionen som enbart har värmeisolering på markytan av tjockleken 100 mm. 
Lufttemperaturen i kryprummet varierar från drygt 5 0C till 16 0C, vilket inte är 
tillräckligt som konstaterats tidigare. 
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Diagram 12.7.2.2 Jämförelse av lufttemperaturer. 

Diagram 12.7.2.3 Jämförelse av relativ fuktighet. Markeringslinje vid kritiskt fukttillstånd för betongkonstruktioner. 
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Precis som konstruktionen med 50 mm grundmursisolering blir den relativa 
fuktigheten alldeles för hög under en sammanhängande period; RF i kryprumsluften 
blir till och med något högre här på grund av den lägre temperaturen. För att vara ett 
konkurrenskraftigt alternativ vid nyproduktion bör konstruktionen ha goda 
säkerhetsmarginaler till den kritiska nivån på RF = 70 %, vilket denna konstruktion 
alltså inte har. 
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Ett byte av värmeisoleringsmaterial på marken till mineralull resulterar, precis som 
tidigare, i en sänkning av kryprumsluftens ånghalt sommartid och en ökning under 
övriga året. Denna sänkning har dock ingen större betydelse för klimatet i just den 
krypgrundskonstruktion som simulerats. 
 
Det utfördes även simulering med 200 mm markisolering i kombination med 100 mm 
utvändig grundmursisolering, men denna konstruktion ger liknande resultat som en 
lösning med endast 200 mm markisolering. Precis som ovan blir effekten snarare 
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Figur 12.8.1 Oventilerad varmgrund. 

negativ under sommaren, eftersom temperaturen blir något lägre vilket medför en 
högre relativ fuktighet i kryprumsluften. För kryprumsluften är det bättre om 
grundmurarna inte värmeisoleras, men om kondens misstänks kunna uppstå på 
grundmurarna kan det vara en lämplig lösning. Denna konstruktion är dock inte att 
föredra framför en lösning som saknar grundmursisolering och är inte lämplig att 
använda vid bjälklag av trä. 
 

12.7.3 Sammanfattande resultat av simuleringar 
Simuleringarna visar att denna konstruktion som har grundmurar av lättklinkerbetong 
gynnas av den värmetransport som sker genom grundmurarna sommartid, eftersom 
grundmursisoleringen under den perioden gör kryprumsluften kallare. Den först 
diskuterade lösningen med 100 mm markisolering och 50 mm utvändig 
grundmursisolering kan inte anses vara ett alternativ för någon typ av 
uteluftsventilerad krypgrund, då klimatet i kryprummet blir för fuktigt. När 
grundmursisoleringen ökas till 100 mm, blir effekten den motsatta än den önskvärda 
eftersom temperaturen sjunker ytterligare något med förhöjd fuktighet som följd. 
Denna konstruktionslösning är därför inte heller ett tänkbart alternativ vid 
nyproduktion. Om markisoleringen ökas till 200 mm fås en bättre effekt, men 
grundmursisoleringen medför en viss försämring. Det är därför att föredra en lösning 
med enbart markisolering, om inte kondens på grundmurar utgör ett problem. 
 

12.8   Oventilerad varmgrund 
• Markisoleringen utgörs av 200 mm 

EPS i två skikt med förskjutna 
skarvar. 

 
• Grundmursisoleringen består av 100 

mm EPS invändigt samt 50 mm EPS 
utvändigt. 

 

12.8.1 Resultat av simuleringar 
Funktionen hos denna konstruktion skiljer sig från de kalla grunderna, d.v.s. de 
uteluftsventilerade. Eftersom bjälklaget saknar värmeisolering och marken isoleras 
kraftigt, skapas en ”värmekudde” under huset vilket innebär att det alltid är varmt i 
kryprummet.  
 
Temperaturmässigt är denna grund mycket stabil och följer inomhustemperaturen, 
dock med en fördröjning på ca 2 månader och med en viss dämpning. 
Lufttemperaturen i kryprummet varierar mellan 17,5 och drygt 20 0C, men ligger alltid 
lägre än inomhustemperaturen. Temperaturen i kryprummet är alltså starkt beroende 
av inomhustemperaturen, men det har inte simulerats hur en kraftig sänkning av 
inomhustemperaturen påverkar klimatet i kryprummet. Utrymmet borde rimligtvis bli 
kallare, vilket medför en högre relativ fuktighet. Hur stor en sådan ökning av RF 
skulle bli är svårt att säga, men det finns risk att den kryper upp över den kritiska  
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Diagram 12.8.1.1 Jämförelse av temperaturer vid oventilerad varmgrund. 

nivån på 70 %. Detta kan då bli ett problem för krypgrunder med bjälklag av trä, 
eventuellt även för andra bjälklagstyper. Det är därför viktigt att konstruktionen 
utformas med material som inte är fuktkänsliga. 
 

 

Ur diagrammet går även att utläsa hur temperaturen under bjälklaget ligger något 
högre än temperaturen i kryprumsluften under större delen av året, vilket är positivt. 
Marktemperaturen under isoleringsskiktet blir något högre jämfört med 
referensgrunden, men det gäller främst under vinterperioden.  
 
Ånghalten i kryprummet bestäms huvudsakligen av mättnadsånghalten i marken, om 
inget läckage finns någonstans. En tät oventilerad varmgrund ger simuleringarnas 
lägsta resultat på RF under sommaren, men det är samtidigt en konstruktion som är 
mycket känslig för läckage vilket visat sig i simuleringarna. Om inomhusluft, som är 
betydligt fuktigare än kryprumsluften, tillåts läcka ner i kryprummet stiger den relativa 
fuktigheten i utrymmet drastiskt. Nivåer kring 90 % RF kan uppnås under sommaren 
och RF överstiger 70 % under en sammanhängande period av 5 månader, vilket inte 
är acceptabelt. Detta scenario förutsätter så stort läckage av inneluft att kryprummet 
är i balans med inneluften, men visar ändå på vikten av att täta konstruktionen. 
Läckage av uteluft in i kryputrymmet är ingen nackdel ur fuktsynpunkt, eftersom 
ånghalten utomhus under stora delar av året är lägre än mättnadsånghalten i 
marken. Om kryprumsluften är i balans med uteluften, inträffar visserligen toppen av 
den kurvan under sommaren, men RF hamnar dock under den kritiska nivån 70 %. 
Nackdelen med ett stort läckage utifrån är dock att temperaturen i kryprummet 
sjunker, vilket ökar husets energiförbrukning och golven kan kännas kalla. Därför är 
det ur energi- och komfortsynpunkt nödvändigt att förhindra ett sådant läckage. 
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Figur 12.9.1 Inneluftsventilerad varmgrund. 

Diagram 12.8.1.2 Jämförelse av relativ fuktighet vid oventilerad varmgrund. Markeringslinjer vid kritiska 
fukttillstånd för organiskt material respektive betongkonstruktioner. 
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Sammanfattningsvis, en oventilerad varmgrund är fukttekniskt ett bra alternativ till 
den uteluftsventilerade krypgrunden under förutsättning att all form av läckage kan 
förhindras i största möjliga mån. Produktionstekniskt kan den ha sina svårigheter, 
främst tätningsarbetet, men konstruktionen får ändå ses som ett möjligt alternativ vid 
nyproduktion. 
 

12.9   Inneluftsventilerad krypgrund 
• Markisoleringen utgörs av 200 mm 

EPS i två skikt med förskjutna 
skarvar. 

 
• Grundmursisoleringen består av 100 

mm EPS invändigt samt 50 mm EPS 
utvändigt. 

 
• Luftomsättningen i kryprummet är 

satt till 3 oms/h och utrymmet 
ventileras därmed med 75 liter 
inneluft per sekund (q = 75 l/s). 

 

12.9.1 Resultat av simuleringar 
Denna konstruktion bygger på samma princip som föregående konstruktion, d.v.s. att 
ett varmt utrymme skapas under byggnaden vilket är tänkt att förhindra fuktrelaterade 
problem i krypgrunden. Precis som för den oventilerade varmgrunden visar 
simuleringarna att temperaturen blir hög i kryprummet, med en högsta nivå på 24 0C. 
Det som skiljer sig är att den inneluftsventilerade varmgrunden har större amplitud i 
sin temperaturkurva över året och är varmare under den kritiska sommarperioden 
jämfört med den oventilerade konstruktionen. Även marktemperaturen ökar jämfört 
med den oventilerade varmgrunden, men svängningen förändras inte. 
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Diagram 12.9.1.1 Jämförelse av temperaturer vid inneluftsventilerad varmgrund. 

Diagram 12.9.1.2 Jämförelse av relativ fuktighet vid oventilerad och inneluftsventilerad varmgrund. 
Markeringslinje vid kritiskt fukttillstånd för organiskt material. 

 

 
Fuktmässigt är den inneluftsventilerade krypgrunden ett konkurrenskraftigt alternativ 
till den uteluftsventilerade varianten, men vid en luftomsättning på 3 oms/h kan den 
relativa fuktigheten sommartid uppgå till strax över gränsvärdet 70 % vid fuktigare 
förhållanden än normalt. Detta borde inte utgöra något problem, men för att vara på 
den säkra sidan kan det vara idé att öka ventilationsflödet. En ökning till 4 oms/h 
klarar att hålla RF under 70 % hela året, men detta är en relativt stor luftomsättning. 
Även här är det viktigt att hela konstruktionen tätas på ett tillfredsställande sätt. 
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Slutsatsen av denna simulering blir följaktligen att konstruktionen fukttekniskt är ett 
bra alternativ till den uteluftsventilerade krypgrunden vid nyproduktion. 
Produktionstekniskt finns det, precis som för den oventilerade varmgrunden, vissa 
svårigheter men rätt utförd fungerar konstruktionen på ett bra sätt. 
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13   Slutsatser 
Åsikterna kring den uteluftsventilerade krypgrunden är många och attityden till 
konstruktionen kan variera mycket beroende på vem som tillfrågas. Detta märktes 
tydligt i de kortfattade intervjuer som genomförts med olika aktörer inom 
byggbranschen, men forskningsresultat verkar nå ut till branschen på ett bra sätt och 
man verkar vara väl medveten om de problem som kan uppstå. Varmgrunder, främst 
i form av inneluftsventilerat, används idag med goda erfarenheter även om platta på 
mark verkar vara den konstruktion som föredras och varför inte? Den är 
produktionstekniskt relativt okomplicerad och en konstruktion med underliggande 
isolering har använts med goda erfarenheter.  
 

13.1   Skadeutredningar 
Som skadeutredare saknas det knappast arbetsuppgifter i dagens läge när så många 
uteluftsventilerade krypgrunder, och även andra konstruktioner, drabbas av problem. 
Det är dock skillnad i kvalitet mellan olika skadeutredare, beroende på kompetens 
och erfarenhet. För att uppnå bästa resultat av en utredning är det av stor vikt att 
skadeutredaren är väl insatt i byggfysiska frågor, men även att det finns en tydlig 
struktur i utredningsförfarandet. Det är viktigt att fokusera på det som verkligen ska 
undersökas och inte göra några sidospår. Carl Bro Barabs utredningsmetodik, som 
det har tittats närmare på, känns ”rakt på sak” och systematisk och de utredningar 
som studerats har varit genomtänkta. Den utredningsmetodik som redovisats i detta 
examensarbete kan därför ses som ett bra exempel på hur en skadeutredning kan 
utföras och det är önskvärt att alla som utreder skador höll sig till det som är relevant 
för det aktuella problemet.  
 
För att kunna ge relevanta åsikter kring en skadeutredning, är det viktigt att tydliga 
och bra bedömningsgrunder finns definierade, som att mögelpåväxt på trä kan ske 
då RF överstiger 70-75 %. I Barabs rapporter finns de bedömningsgrunder man 
använt sig av uppräknade, vilka är bra att beställaren har tillgång till. Precis som 
utredningsmetodiken, är rapporterna systematiska och något som bör framhållas är 
den punkt som finns sist i alla rapporter, nämligen viktiga kontrollpunkter. Detta är en 
mycket bra punkt att ha med, eftersom den upplyser beställaren om vad som är extra 
viktigt att fokusera på för bästa resultat av åtgärdsförslaget. Kring de föreslagna 
åtgärderna finns egentligen inte mycket att säga, mer än att de allt som oftast syftar 
till att ta bort själva problemet och inte bara vara en tillfällig nödlösning. En tillfällig 
lösning kan löna sig kortsiktigt, men i ett längre perspektiv är det värt att åtgärda 
problemet från roten. En del av de föreslagna åtgärderna, som värmeisolering av 
marken, har även provats i simuleringar som alternativ vid nyproduktion. Men även 
om vissa åtgärder inte bedömdes vara aktuella vid nyproduktion på grund av 
bristande effekt, behöver det inte betyda att de inte kan vara lämpliga som 
skadeåtgärder – det beror helt på skadans orsak och omfattning. Det har även hänt 
att ombyggnad av krypgrund till inneluftsventilerad varmgrund föreslagits, vilket visat 
sig vara ett bra alternativ också vid nyproduktion. Även en oventilerad varmgrund 
skulle kunna vara en alternativ åtgärd i vissa fall. 
 
Slutligen bör det nämnas något om uppföljning av åtgärder, som är en viktig del i 
skadeutredningsprocessen. Utan uppföljning är det svårt att bedöma om åtgärderna 
verkligen fungerar, även om en utredare kanske av erfarenhet vet att en viss åtgärd 
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brukar fungera vid en viss typ av skada. Barab har en uppföljning av själva 
utredningen och låter ett oberoende företag prata med beställaren om han/hon är 
nöjd med vad Barab levererat. Detta förfarande är bra och fungerar enligt uppgift väl. 
En uppföljning efter utförda åtgärder finns dock inte, vilket kanske kunde vara bra för 
både utredaren och framför allt beställaren. På så sätt kan beställaren få ett ”kvitto” 
på att åtgärdsförslaget verkligen fungerar samt att det utförts enligt instruktion. Det 
finns utredningar som indikerar ett behov av sådan uppföljning bland småhusägare, 
men frågan är om det inte även kan gälla större beställare i viss utsträckning. En 
sådan uppföljning bör vara mycket kortfattad och behöver inte kosta mer än en 
bråkdel av den initiala skadeutredningen, en summa som kan vara väl värd att lägga 
på en professionellt utförd uppföljning om så önskas. I hur stor utsträckning ett 
sådant behov finns bland Barabs kunder, d.v.s. andra än villaägare, återstår att se.  
 
Något som är värt att poängtera är vikten av att en specialist är inblandad under den 
period som åtgärder utförs, så att allt inte lämnas över på entreprenören. Denna är 
(antagligen) inte lika specialiserad inom fuktområdet och kan därför inte ha samma 
kunskaper om fuktmekanismer som en specialist inom området. Det är viktigt att 
konsulten kan upplysa om vikten av att åtgärderna utförs rätt och vad som annars 
kan hända, för att bästa möjliga resultat ska uppnås. På samma sätt som det är 
viktigt för slutresultatet vid nyproduktion att fuktkontroller m.m. utförs under byggets 
gång, är det viktigt att det även vid åtgärdande av skador finns tillgång till en 
specialist. 
 

13.2   Nyproduktion 
Den uteluftsventilerade krypgrundskonstruktionen är en skadedrabbad konstruktion 
och simuleringar visar att den dessutom är svår att byggnadstekniskt rätta till så att 
kritiska värden på relativ fuktighet inte överstigs. Baserat på detta, samt en inledande 
litteraturstudie, kan inte den uteluftsventilerade krypgrunden rekommenderas som en 
lösning vid nyproduktion. En lösning med 200 mm markisolering, i kombination med 
en låg luftomsättning, skulle kunna vara ett tänkbart alternativ vid bjälklag av betong 
eller lättbetong men det är ett gränsfall. Konstruktionslösningar med aktiva åtgärder, 
som uppvärmningskälla eller avfuktningsaggregat, ses inte heller som något 
alternativ vid nyproduktion då de inte tar bort problemet med själva konstruktionen. 
Dessa åtgärder är snarare att betrakta som tillfälliga nödlösningar, som mycket väl 
kan användas vid befintliga krypgrunder, men att använda dessa i nyproduktion är 
som att erkänna redan från början att konstruktionen inte klarar sig utan extrainsatta 
åtgärder, vilket inte kan vara försvarbart. 
 
Varmgrunder är betydligt mer realistiska som alternativ vid nyproduktion, eftersom de 
fukttekniskt är säkrare lösningar oavsett om de är ventilerade eller inte. Simuleringar 
visar att kritiska fuktnivåer kan undvikas även för träbjälklag vid extremår, men alla 
varmgrunder har det gemensamt att de är beroende av konstruktionens täthet. Om 
fuktig inomhusluft tillåts läcka ner i ett oventilerat kryputrymme, kan kryprumsluftens 
ånghalt stiga avsevärt, vilket kan resultera i värden på RF som överstiger kritiska 
gränsvärden. I en sådan grund finns ingen möjlighet att ventilera bort eventuellt 
fukttillskott, varför en sådan konstruktion måste konstrueras med material som inte är 
fuktkänsliga. Ett läckage av uteluft in i kryputrymmet är ingen nackdel ur 
fuktsynpunkt, men temperaturen kommer att sjunka i utrymmet med ökad 
energiförbrukning och kallare golv som följd. Även produktionstekniskt kan en 
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varmgrund innebära problem, eftersom den är så beroende av sin täthet, men 
fördelarna med konstruktionen får anses överväga nackdelarna. 
 
Slutsatsen av detta blir då att om en krypgrundskonstruktion väljs, bör någon typ av 
varmgrund väljas och det finns fler varianter än de som provats i utförda simuleringar. 
Installationsgrunden är en ny, spännande lösning som har potential att konkurrera 
med olika krypgrundskonstruktioner och kanske även med platta på mark. 
Erfarenheterna av konstruktionen har hittills varit positiva och denna lösning kommer 
säkert att etablera sig som ett konkurrenskraftigt val vid nyproduktion. Korrekt utförda 
fungerar varmgrunder mycket bra, men det är viktigt att välja en konstruktion med så 
få riskfaktorer som möjligt. Med detta i åtanke är det i dagsläget så att konstruktionen 
platta på mark med underliggande isolering i många fall framstår som ett lämpligare 
val av grundkonstruktion än krypgrundskonstruktionen. Produktionstekniskt finns det 
även här moment som kan utföras felaktigt, men ”plattan” får ändå ses som en 
enklare lösning att utföra än en varm krypgrundskonstruktion. Den uteluftsventilerade 
krypgrundskonstruktionen bör ur fuktsynpunkt inte användas alls, trots sina 
produktionstekniska fördelar med små krav på utförande. 
 

13.3   Sammanfattning 
Den uteluftsventilerade krypgrunden har kritiserats sedan den introducerades för 50 
år sedan, men trots det är konstruktionen än idag en vanlig lösning vid nyproduktion. 
Många fastighetsägare får problem med sina uteluftsventilerade krypgrunder och 
stora summor läggs varje år på skadutredningar och åtgärder. Som visats i de 
rapporter från Carl Bro Barab som redovisats i arbetet, är många konstruktioner av 
detta slag skadedrabbade. I många krypgrunder finns organiskt material och bland 
allmänheten (fastighetsägare) verkar finnas ett behov av upplysning kring vad som 
kan hända om organiskt material lämnas kvar eller förvaras i en fuktig miljö som 
kryprum. Det är alltför vanligt att organiskt material i grunderna har mögelpåväxt och 
andra fuktrelaterade skador, vilket kan få avsevärda effekter på såväl klimatet i 
krypgrunden som inomhusmiljön. De utförda simuleringarna visar att en 
uteluftsventilerad krypgrund är en för osäker konstruktion fukttekniskt för att vara ett 
lämpligt alternativ vid nyproduktion och de inledande delarna av arbetet angående 
skadeutredningar är ytterligare en faktor som stödjer detta. Alla konstruktioner av 
detta slag drabbas inte av lika stora problem, men den höga skadefrekvens som 
finns bland denna konstruktion borde verka avskräckande på byggherrar sett ur ett 
längre perspektiv. Förändringar sker dock inte omedelbart och med tanke på hur 
många uteluftsventilerade krypgrunder som finns i vårt byggnadsbestånd, kan nog 
skadeutredare räkna med fortsatt goda tider. 
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14   Avslutande rekommendationer 
Här ges några avslutande råd kring olika konstruktioner, som kan vara bra att tänka 
på vid val av konstruktionstyp. 
 

• Om en uteluftsventilerad krypgrund väljs, trots uppenbara fukttekniska 
problem, är det väsentligt att: 

 
o Göra en översiktlig fuktbalans och se varifrån fukt kan komma och 

dimensionera konstruktionen därefter. 
 

o Inget organiskt material lämnas kvar i kryprummet. Inget organiskt 
material bör vara exponerat för kryprumsluften och ett bjälklag av 
betong eller lättbetong är fukttekniskt säkrare än ett träbjälklag.  

 
o Mängden fukttillskott begränsas i så stor utsträckning som möjligt och 

om marken är en bidragande orsak till ökad ånghalt i kryprummet bör 
avdunstningen begränsas med en plastfolie eller en värmeisolering. 

 
o Om en plastfolie täcker markytan, bör den hållas på plats av stenar och 

liknande. Sand bör inte användas då den har stor 
fuktupptagningsförmåga. 

 
o Utföra regelbundna kontroller av förhållandena i kryprummet, 

åtminstone en gång varje höst (september/oktober kan vara lämpligt, 
eftersom krypgrundens mest kritiska period då nyss passerat). På så 
sätt kan eventuella problem upptäckas i tid och åtgärder sättas in. 

 
o Kryputrymmet är inget förvaringsutrymme och det är högst olämpligt att 

förvara överblivet virke, eller något organiskt material, där. 
 

Vid både nyproducerade och befintliga konstruktioner skulle något enkelt 
”kontrollsystem” kunna installeras i kryprummet. Givare kan placeras ut som 
känner av temperatur och relativ fuktighet i kryprumsluften och kopplas till 
en dosa uppe i huset. På så sätt kan fastighetsägaren själv övervaka 
klimatet i grunden och har möjlighet att kontakta en specialist i tid om RF 
överstiger angivna gränsvärden, exempelvis 75 %. De värden som givaren 
registrerar, kanske ett varje dygn för att minska datamängden, gör att 
klimatet över året lätt kan överblickas. Det gäller dock att systemet är enkelt 
och att fastighetsägaren får tydliga instruktioner om hur det ska skötas och 
varför det installerats, för att konceptet ska fungera i praktiken. 
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• Om en oventilerad varmgrund väljs, är det väsentligt att: 
 

o Vid dimensionering ta hänsyn till effekt av eventuell sänkning av 
inomhustemperaturen genom att utföra konstruktionen av material som 
inte är fuktkänsliga och mögelbenägna. Detta är även bra om ånghalten 
i kryprummet skulle överstiga kritiska gränsvärden på grund av 
fukttillskott. 

 
o Förhindra läckage in i kryprummet, framför allt av inomhusluft som kan 

öka ånghalten i kryprummet avsevärt. Uteluft bör hindras från att läcka 
in av energiförbruknings- och komfortskäl.  

 
 

• Om en inneluftsventilerad varmgrund väljs är det väsentligt att: 
 

o Säkerställa tillräcklig ventilation av kryputrymmet så att inga alltför höga 
ånghalter fås. 

 
o Säkerställa konstruktionens täthet, så att inget okontrollerat läckage 

kan ske eftersom detta kan försämra förhållandena i kryputrymmet. Av 
komfort- och energiförbrukningsskäl bör uteluften hindras från att tränga 
in i kryprummet. 
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Summary:  Problems with mould growth in outdoor ventilated resulting in health problems and odors indoors 
have been increasing in frequency. The main root of the problem is that the temperature of the ground beneath 
the building is not in phase with the annual outdoor temperature variations. The paper shows how a building of 
a given shape can be efficiently modeled with sufficient accuracy. The calculation work is limited and the model 
has been implemented into an Excel worksheet. Applications where the calculations are utilized to assess mould 
risk and to analyze the effect of different measures for risk reduction, are given.   

 
Keywords: crawl space, dynamic thermal analysis, mould growth risk. 
 
1 Introduction 
In Scandinavian countries the problems with 
mould growth in outdoor ventilated resulting in 
health problems and odors indoors have been 
increasing in frequency which has led to the 
conclusion that this is a systematic failure of 
common design rather than something that can 
be assigned to bad workmanship and single 
mishaps. The situation today is that thousands 
of home owners have already been detecting 
potential risk symptoms. At the same time this 
solution is still presented on the market by 
housing companies. There is a need for new 
analysis tools for the development of solutions 
for those who already have this construction 
and also to demonstrate for building authorities 
and parts on the market why and when this 
construction should be ruled out for new 
buildings.  

2 The problem 
The main root of the problem is that the 
temperature of the ground beneath the building is 
not in phase with the annual outdoor temperature 
variations. With a time lag of several months the 
relatively cold crawlspace is ventilated with warm 
and humid outdoor air in summer resulting in high 
relative humidity and even local condensation. 
Since this happens at temperatures over 10 deg C a 
rapid formation of mould growth may follow. The 
analysis craves a fairly accurate treatment of the 
dynamic temperature variations in the ground 
below the building and as this is a three 
dimensional problem with large volumes of 
materials with high thermal inertia a traditional 
finite element or finite difference calculation is to 
time consuming for normal analysis work. The 
calculation has to be made for tenths of years 
before the solution converges to the annual periodic 
solution.  

3 The physical model 
The paper shows how a building of a given shape 
can be modeled as a rotational shape where the 
outer radius is chosen to give the correct perimeter 
for the building. The inner radius is the limit for an 
adiabatic inner cylinder so that the area of the house 
footprint will be consistent with the real building.   

3.1 Mathematical solution 
The rotational symmetry reduces the problem from 
tree dimensional two a two dimensional problem. 
Furthermore the system is assumed to be linear and 
the boundary conditions are expressed as Fourier 
series. The solution can the be limited to the 
frequency domain where each entity can be 
expressed as a complex numbers representing 
amplitude and phase shift from a basic oscillation. 
The solution for each frequency can be found in 
similar way and with similar calculation effort as 
for the steady state solution and the results for the 
different frequencies are then transformed back to 
time series showing for instance different 
temperatures in the crawl space as a function of 
time.  

3.2   A practical tool 
The total calculation work becomes so limited that 
the model has been implemented into an Excel 
worksheet for easy access.  

4 Applications 
The paper shows applications where the 
calculations are utilized to assess mould risk in 
outdoor ventilated crawl spaces and to analyze the 
effect of different measures for risk reduction, such 
as insulation on the crawl space floor, heating of the 
crawl space etc.   


