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Förord 
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Stockholm. Arbetet är skrivet på institutionen för byggvetenskap inom byggnadsteknik i 
samarbete med Sweco Sverige AB.  

Examensarbetet är skrivet på initiativ av gruppchef Johan Haglund på Sweco, som handlett oss 
med stort engagemang och hängivenhet vilket vi är väldigt tacksamma för. Ett stort tack riktas 
även till universitetslektor Kjartan Gudmundsson som handlett oss med goda råd och vägledning 
under arbetets gång.    

Vi vill även tacka alla personer som ställt upp med tid, kunskap och erfarenheter vid 
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Sammanfattning 
Byggnader med grundkonstruktioner under mark blir allt vanligare. Att bygga långt ner i marken 
innebär ofta att man måste handskas med det fluktuerande grundvattnet. Konstruktioners 
beständighet och livslängd beror många gånger på vattenbeständigheten. Det byggs en mängd 
olika betongkonstruktioner som är utsatta för ensidigt vattentryck. Kravet på vattentätheten 
varierar beroende på syfte och användning av byggnaden. Det kan för ett parkeringsdäck vara 
acceptabelt med vattenläckage medan det i kommersiella byggnader inte tillåts vatteninträngning 
överhuvudtaget.  

Denna uppsats utreder hur man fuktsäkrar husgrunder under grundvattenytan. Vattentätheten i 
grundkonstruktioner beror framförallt på tre faktorer. Det får inte existera breda genomgående 
sprickor i betongen. Gjutfogar och rörelsefogar bildar diskontinuiteter i grundkonstruktioner som 
måste tätas. Vidare måste anslutande element såsom fundament och pålar tätas. Hänsyn bör tas 
till faktorerna för att slippa läckage och att behöva efterbehandla grundkonstruktioner som 
innebär stora kostnader i förhållande till en tät byggnad från första början.  

Syftet med examensarbetet var att för svenska konstruktörer presentera hur man projekterar en 
fuktsäker grundkonstruktion under grundvattenytan. På uppdrag av Sweco har rapporten utrett 
de tekniker som finns, vad dessa har för egenskaper och begränsningar samt när dessa är 
lämpliga. Utredningen baseras på en omfattande litteraturstudie och en intervjustudie med 
involverade parter vid nybyggnation. 

Målet med rapporten var att presentera hur man framgångsrikt projekterar och bygger vattentäta 
betongkonstruktioner under grundvattenytan. Rapporten ska ge en överskådlig introduktion samt 
underlätta för de som eftersträvar ingående förståelse inom ämnet. Den riktar sig framförallt till 
projektörer men även övriga parter med en betydande roll skall kunna följa rapporten för en 
bättre förståelse och kännedom. 

Befintliga lösningar utvärderas genom en omfattande litteraturstudie och en kvalitativ 
intervjustudie med konstruktörer, entreprenörer och leverantörer av tätningstekniker. Samtliga 
aktörers kompetens och erfarenhet sammanfördes för att identifiera förbättringspotentialen i 
projektering- och produktionsfasen av vattentäta grundkonstruktioner. Kompetensen finns i 
branschen men återkopplingen och feedbacken är synnerligen begränsad. Åsikter och 
kunnigheter är utspridda mellan många källor vilket gör att en enhetlig bild saknas. 

Sammanfattningsvis visar studien dels att man som konsult tillsammans med entreprenör bör 
göra en ny risk- och konsekvensanalys inför varje projekt. Olika tätningsalternativ bör övervägas 
för att medvetandegöra varje parts del av riskhanteringen. Vidare bör man som konstruktör 
leverera isometriska perspektiv alternativt digitala 3D ritningar för att tydliggöra komplicerade 
och kvalitetskritiska detaljer. Slutligen bör hantverkare på byggarbetsplatsen vara utbildade och se 
mervärdet av en sprickminimerad betong och väl utförd tätning av fogar och anslutande element. 
Konsulter och entreprenörer bör tillsammans efter varje projekt utvärdera valda tätningstekniker 
för att tillsammans driva de framåt i utvecklingen. 

 

Nyckelord: Vattentätning, grundvatten, betongkonstruktioner, sprickor, fogar, membran  

 
 



Abstract 
Buildings with foundations below ground is becoming increasingly common. Building far below 
the ground level means that you have to deal with the fluctuating groundwater. A variety of 
concrete structures are subjected to one-sided water pressure. Structures' durability and longevity 
many times depends on the water resistance. The requirement considering waterproofing varies 
depending on the purpose and use of the building. It can for example be acceptable with some 
water leakage in a parking deck, while it can be unacceptable for commercial buildings.  

This paper investigates how to waterproof building foundations below the groundwater level. 
The water tightness of foundations is mainly depending on three factors. Wide thoroughgoing 
cracks cannot exist in the concrete. Construction joints and expansion joints forming 
discontinuities in the foundation must be sealed. Furthermore, connecting elements such as mat-
slabs and pile heads must be sealed. These three factors should all be considered to avoid leaks 
and to avoid the need of after-treatment which means high costs in relation to a waterproof 
foundation in the first place. 

The aim of the thesis was to present for Swedish designers how you waterproof foundations 
below the groundwater level. On behalf of Sweco the report investigated the existing techniques, 
which properties and limitations they have and when they are suitable. The study is based on an 
extensive literature review and interviews with involved parties during construction. 

The goal of the report was to present how to successfully project and build water-proof concrete 
structures below the groundwater level. The report should give a clear introduction to the subject 
and facilitate for those who aspire a thorough understanding of the subject. It is primarily aimed 
to designers, other parties with a significant role can also follow the report for a better 
understanding and awareness. 

Existing solutions are evaluated through an extensive literature review and qualitative interviews 
with designers, contractors and suppliers of sealing techniques. All participant’s skills and 
experiences were brought together to identify potential for improvement in project planning and 
production phase of waterproof foundations. The expertise is available in the industry, but the 
feedback is exceedingly limited. The opinions and skills are sprawled among many sources, which 
means that a uniform image is missing. 

In summary, the study shows that consultants and contractors together should make a new risk 
and impact assessment ahead of each project. Various waterproofing options should be 
considered, to raise the awareness of each parts share of the risk management. 
Furthermore the designer should deliver isometric perspectives or digital 3D drawings to clarify 
complex and quality-critical parts. Finally, craftsman on the construction should be educated and 
aware of the additional value of a crack minimized concrete and well executed sealing of joints 
and connecting elements. Consultants and contractors should evaluate the waterproofing 
techniques after each project to jointly push the technologies forward. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Sedan användningen av betong återupptogs under 1700-talet har det blivit det vanligaste 
byggnadsmaterialet i världen. Två millenium gamla byggnader av betong från romarriket står 
fortfarande intakta tack vare smarta utformningar och gynnsamma miljöer (Crow, 2008). 

Beroende på arbetsutförande och aggressiva ämnen i omgivande miljö kan dock  
nedbrytningsprocessen och beständigheten hos byggnader variera kraftigt. Fuktskador har blivit 
ett omtalat och ideligen aktuellt problem som inte sällan innebär stora ekonomiska konsekvenser. 
Vatten är det mest nedbrytande elementet av armerad betong (Molin, 2004).  

Många skador kan undvikas ifall man skyddar byggnader mot fuktkällor som grundvatten, 
regnvatten och ytvatten. Typiska konstruktioner som drabbas av fuktskador är parkeringsdäck, 
grundkonstruktioner och pelare (Molin, 2004). Det är nödvändigt att fuktsäkra konstruktioner 
utan att komplicera produktionen eller avsevärt höja kostnaden. Denna examensrapport utreder 
vilka tekniker det finns för att fuktsäkra grundkonstruktioner under grundvattenytan.  

För att projektera en fuktsäker konstruktion under grundvattenytan krävs en elementär förståelse 
av hydrostatik. Grundkonstruktioner under grundvattenytan måste kunna motstå både jordtryck 
och det hydrostatiska vattentrycket.  

En vattentät betongkonstruktion kommer i rapporten beteckna ett system dimensionerat för att 
motstå även det hydrostatiska vattentrycket som grundvattnet ger upphov till.  
Intentionen med detta examensarbete är att skriva en rapport för att hjälpa konstruktörer att 
fuktsäkert projektera grundkonstruktioner. Denna examensrapport är skriven åt Sweco i 
egenskap av projektör och vänder sig därmed främst till projektörer. Resultaten i rapporten 
grundar sig på analyser och slutsatser som dragits efter en genomförd litteratur- och 
intervjustudie.  
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1.2 Syfte och mål  
Syftet är att för svenska konstruktörer presentera hur man projekterar fuktsäkra 
grundkonstruktioner under grundvattenytan. Rapporten ska ge en överskådlig introduktion samt 
underlätta för de som eftersträvar djupare förståelse inom ämnet.  

Målet med rapporten är att presentera hur man framgångsrikt projekterar och bygger vattentäta 
betongkonstruktioner under mark. Examensarbetet riktar sig främst till konstruktörer som 
projekterar grundkonstruktioner under grundvattenytan. Övriga parter med en betydande roll i 
byggfasen skall också kunna följa med i rapporten för en bättre förståelse och kännedom.  

Befintliga lösningar ska presenteras och utvärderas genom en omfattande litteraturstudie, 
utvärdering av marknaden och en kvalitativ intervjustudie med konstruktörer, entreprenörer och 
leverantörer. Samtliga aktörers kompetens och erfarenheter ska sammanföras för att identifiera 
förbättringspotentialen i projektering- och produktionsfasen av vattentäta grundkonstruktioner. 

1.3 Frågeställningar  
• Vad finns det för problem och svårigheter vid fuktsäkring av grundkonstruktioner under 

grundvattenytan? 
• Vad ska en konstruktör tänka på vid projektering av en grundkonstruktion under 

grundvattenytan? 

1.4 Metod 
Examensarbetet utförs som en kvalitativ studie för att tillgodose en förståelse för dagens tekniker. 
De teoretiska delarna i examensarbetet grundar sig på en genomgripande litteraturstudie av 
böcker, avhandlingar, rapporter och facklitteratur för att förtydliga förutsättningar och den 
befintliga förståelsen som finns kring området. Den teoretiska delen bedöms således ha hög 
pålitlighet.  

Intervjuer sker med flertalet erfarna konstruktörer, entreprenörer och leverantörer av tekniska 
detaljer för att få insikt i de aspekter och led som påverkar det slutliga resultatet.  
Intervjuade personer har valts baserat på erfarenhet och kompetens. Intervjuerna bedöms ge en 
värdefull, om än subjektiv information. I slutändan är det en av rapportens grundpelare eftersom 
en del av branschens inskränkning ligger i den bristande förståelsen mellan respektive parts 
förutsättningar och åtaganden (Bono, et al., 2013).  

1.5 Avgränsning 
Som titeln anger utreder rapporten hur man fuktsäkrar grundkonstruktioner.  
Att påverka grundvattennivån kommer att beskrivas kort men uteslutas som en lämplig lösning 
på grund av de konsekvenser som kan uppstå. Eftersom referensobjektet är en slank källargrund 
(mått: 250 mm bred yttervägg och 250 mm tjock grund) har avgörande faktorer som förekommer 
vid kraftigare konstruktioner sållats bort, som exempelvis temperatursprickor. Teorin om de 
utslagsgivande faktorerna för en ogenomtränglig betongkonstruktion är sammandragen och 
författarna hänvisar till referenslitteraturen för ingående studier.  

 
 



 

3 

1.6 Disposition 
I nästkommande kapitel beskrivs svårigheterna vid projektering och utförandet av fuktsäkra 
grundkonstruktioner. I kapitel tre presenteras litteraturstudien om hur man vattentätar 
betongkonstruktioner. Metoder och utslagsgivande faktorer beskrivs. Alternativet och 
nackdelarna med att sänka grundvattennivån beskrivs kort. I efterföljande kapitel summeras 
intervjustudien med de olika parterna. I kapitel fem redovisas och analyseras förslag på lösningar 
baserade på litteratur- och intervjustudien. Diskussion, slutsats och förslag till framtida studier 
finns i kapitel sex. 
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2. Problembeskrivning 
Det existerar en mängd olika betongkonstruktioner som är utsatta för ensidigt vattentryck, till 
exempel tunnlar, dammar, simbassänger och husgrunder etcetera . Konstruktioners beständighet 
och livslängd beror i många fall på hur vattenbeständig de är (Molin, 2004). 

I dagsläget saknas det ingående kvalitativa normer som beskriver hur man fuktsäkrar 
betongkonstruktioner med avseende på detaljer. I den svenska standardmetoden SS 137003:2015 
som beskriver hur man använder Eurocode 206 i Sverige anges två villkor för att uppnå kravet på 
motstånd mot vatteninträngning i betong. Det är dels en övre gräns för vattencementtalet, VCT 
som är 0,6 och viktförhållandet mellan vatten och cement, tillsatsmaterial och ballast med 
kornstorlek < 0,25 mm. Olika täthetsklasser definieras i Eurocode 2 där dessa huvudsakligen 
beror på betongens sprickvidd och huruvida den är genomgående eller ytlig. Sprickegenskaperna 
hos betongen är utslagsgivande gällande beständighet och vattentäthet (Mendes, et al., 2014).  

Flertalet studier påvisar att genomgående sprickor hos betongen påverkar permeabiliteten 
(Mendes, et al., 2014). Vad som utgör hotet för läckage av vatten utgörs inte av jordtrycket utan 
endast av vattentrycket som ökar linjärt med djupet och bildar en triangulär horisontell tryckkraft. 
I studien av Hyun et al. (2011) testar man hur permeabiliteten beror av sprickvidden och det 
hydrauliska vattentrycket. Det första som upptäcks är att läckaget minskar med tiden oberoende 
av sprickbredden och det hydrauliska vattentrycket, vilket beror på betongens självläkning.  

När sprickvidden är 0,05 mm och mindre minskar läckaget hastigt vid ökat hydrauliskt 
vattentryck. Om sprickvidden varierar mellan 0,05 – 0,1 mm ökar istället permeabiliteten vid ökat 
tryck, framförallt över 25 kPa som motsvarar minst 2,5 m under grundvattenytan. Även i studien 
av Jung et. Al (2012) bekräftar man det faktum att permeabiliteten ökar signifikant för 
sprickvidder större än 0,2 mm. Permeabiliteten kan vara upp till tio gånger högre för en spricka 
med vidden 0,3 mm kontra 0,2 mm (Ljungkrantz, et al., 1994).  

Förutom att betongen uppfyller kraven på ogenomtränglighet ligger stort ansvar i väl 
projekterade och utförda vattentätningar av fogar och anslutande element. Gjutfogar och 
rörerelsefogar måste skyddas mot vatteninträngning. Vidare måste även element som fundament, 
pålar, förankringar och genomföringar vattentätas i anslutningar med platta. Vid bristfällig 
vattentäthet av anslutningar och element kan vatten penetrera konstruktionen vilket är kostsamt 
att hantera i efterhand (De Silva & Chew, 2003).  

Bristen på normativ och övergripande information i branschen har visat sig vara ett hinder 
eftersom det saknas information om utförandeparametrar, såsom experimentella test och de 
vanligaste materialen för varje situation. Få arkitekter, ingenjörer, huvudentreprenörer och andra 
underentreprenörer förstår vikten av att känna till hur man framgångsrikt projekterar och 
producerar en vattentät grundkonstruktion (Kubal, 2008). 

Grundkonstruktionen i en byggnad är ett viktigt element som bör bevaras i gynnsamma 
förhållanden för att prolongera livslängden och därmed byggnadens livslängd. Eventuella fel i 
bygghandlingar och utförande kan få komplicerade och kostsamma följder då konstruktionen kan 
vara svår att efterbehandla (Mendes, et al., 2014).  
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3. Litteraturstudie - Att fuktsäkra 
grundkonstruktioner 
I detta kapitel presenteras hur man tätar betongkonstruktioner. Faktorer som påverkar betongens täthet 
diskuteras tillsammans med gjutfogar, rörelsefogar och hur man tätar dessa. Sedan beskrivs olika membrantypers 
egenskaper samt för- och nackdelar. Vidare beskrivs tätning av anslutande konstruktionsdelar som fundament, 
pålar, förankringar och genomföringar. Slutligen nämns kort alternativet att sänka grundvattenytan innan 
litteraturstudien sammanfattas. 

3.1 Vattentät betongkonstruktion 
3.1.1 Inledning 
Ett materials förmåga att släppa igenom vätska eller gas som står under tryck kallas dess 
permeabilitet. Det finns en skarp skillnad mellan betongs täthet och en betongkonstruktions 
täthet. Betongens permeabilitet bestäms av cementpastans permeabilitet, ballastens permeabilitet 
och mikrosprickor (Ljungkrantz, et al., 1992). 

Betongkonstruktioners täthet beror utöver betongens täthet även på en rad andra faktorer. 
En grundkonstruktions täthet under grundvattenytan beror i stort på huruvida genomgående 
sprickor existerar, hur väl tätade gjut- och rörelsefogar är samt hur väl anslutande element är 
tätade. Alla diskontinuiteter i en konstruktion måste tas till hänsyn. Avgörande faktor gällande 
vattentäthet beskrivs ingående i detta kapitel. Användningen och syftet med byggnaden avgör 
vilka åtgärder som ska tas för att hålla den vattentät under den avsedda livslängden. Till exempel 
kan det för parkeringsdäck vara mycket lägre krav på täthet jämfört med byggnader där ingen 
vatteninträngning alls är acceptabel (Ljungkrantz, et al., 1992).  

3.1.2 Betongs täthet 
Cementpastans permeabilitet 
Cementpastans vattenpermeabilitet beror till stor del av vattencementtalet, ju lägre VCT desto 
lägre vattenpermeabilitet enligt figur 1 nedan. Även cementpastans porstruktur och härdning har 
en stor påverkan på cementpastans permeabilitet (Ljungkrantz, et al., 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur	1.	Cementpastans	permeabilitet	som	funktion	
av	VCT	vid	93	%	hydratationsgrad	(Powers,	et	al.,	
1954).	
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I betongen utgör flera typer av porer den totala porositeten. Systemet består av gelporer, 
kapillärporer och luftporer. Dessa bildar över hela betongvolymen ett oregelbundet system av 
öppna och slutna porer (Burström, 2006). 

Gelporer som är av storleksordningen 1-7 nm utgör materialets minsta porer. Storleken 
motsvarar ett par vattenmolekyler i diametern vilket gör att porerna kan binda fukt från luften 
vilket även kallas hygroskopisk fukt. Vattenfixeringen är dock så pass stark att gelporerna inte 
bidrar till fukttransporten (Nilsson, 2006). 

Luftporer bildas under gjutningen på grund av otillräcklig komprimering av betongmassan. Med 
en storlek mellan 0,3 – 1 mm benämns luftporerna ofta som bearbetnings- eller 
komprimeringsporer. Den betydande storleken gör att dessa normalt inte vattenfylls.  
I regel är porerna förbundna med kapillärporsystemet där de verkar kapillärbrytande d.v.s. 
hindrar fukttransporten. Kapillärporerna bildar med sin storlek mellan 0,1 – 100 µm ett långt och 
sammanhängande system där huvuddelen av betongens fukttransport sker. Enligt teorin 
hydratiserar all cement då VCT är större än 0,39. Exakt vid det vattencementtalet består 
cementpastan enbart av cementgel och kapillärporositeten är således helt frånvarande (Burström, 
2006).  

När VCT är större än 0,39 förekommer alltid kapillärporer. Figur 2 visar fördelningen av 
cementpastans volym på olika fasta faser och olika portyper vid maximalt möjlig hydratation.  
Mängden kapillärporer ökar i takt med högre VCT, vilket innebär att permeabiliteten ökar 
närmast linjärt med högre VCT (Ljungkrantz, et al., 1994).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fukthärdningsmetoder 
Flertalet åtgärder finns för att styra härdningen av betong närmaste tiden efter gjutning.  
Härdningen styrs dels för att garantera att betongen innehåller tillräckligt med fukt under 
tillräckligt lång tid för att hydratationen skall fortfara. Den styrs även för att accelerera 
betonghållfasthetsutvecklingen för exempelvis formrivning eller av- och uppspänning av 
spännarmering (Ljungkrantz, et al., 1992). Metoderna för härdning är vattenhärdning 
(vattenbegjutning), täckning med plastfolie och applicering av membranhärdningsvätska.  
De två senare metoderna är lämpliga för betong med högre VCT än 0,5 (som innebär ett stort 
vattenöverskott) för att förhindra en för hastig avdunstningen och för att bilda ett lämpligt 
härdningsklimat. Har betongen istället lågt VCT lämpar sig vattenhärdning för att uppnå ett 
fuktigt härdningsklimat (Burström, 2006). 

Figur	2.	Fördelning	av	cementpastans	volym	i	olika	
faser	och	olika	portyper	vid	maximal	hydratation	
(Ljungkrantz,	et	al.,	1994).	
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Ballastens permeabilitet 
Hos normala bergarter är ballastens permeabilitet av samma storleksordning som cementpastans. 
Betongen blir trots detta mer permeabel än cementpastan. Permeabiliteten ökar tydligt vid 
inblandning av ballast. De porösa fasgränser som bildas mellan grov ballast och cementpastan är 
med stor säkerhet den största anledningen (Ljungkrantz, et al., 1994).  

Mikrosprickor 
Vid betongens hårdnande bildas mikrosprickor i cementpastan och fasgränserna mellan 
cementpastan och ballastkornen. Orsaken är sannolikt att cementpastans volymändring är större 
än ballastkornens på grund av bland annat temperaturrörelser, kemisk krympning och 
vattenseparation. Sprickorna förekommer således i betongen redan innan yttre last förekommer, 
vilket motsvarar de mörka partierna i figur 3. Fram till 30 % av brottlasten förblir 
mikrosprickorna stabila, sedan växer de i längd, bredd och antal. I detta stadium betecknas 
sprickpropageringen som långsam och deformationen är främst elastisk (Ljungkrantz, et al., 
1994). 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur	3.	De	mörka	partierna	motsvarar	mikrosprickor	
(Ljungkrantz,	et	al.,	1994).	
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3.1.3 Sprickor 
Sprickbildning 
I princip alla betongkonstruktioner drabbas av sprickor, såväl under tillstyvnande som när de 
hårdnat. Att konstruktioner med armerad betong och spännbetong spricker är naturligt och 
ofrånkomligt. Vid betongens hårdnande uppstår höga temperaturer och temperaturskillnader som 
tillsammans med limiterad rörelsemöjlighet för den gjutna betongen ger upphov till 
sprickbildning. Eftersom sprickbildningen har en inverkan på beständighet, bärförmåga, 
nedböjning, täthet med mera måste den begränsas (Isaksson, et al., 2010). 

Traditionellt förknippas problemartad sprickbildning med grova konstruktioner som dammar och 
grova fundament där temperaturstegringen kan vara stor, ojämn och utdragen i betongkroppen. 
Temperatursprickor kan även uppkomma i slankare konstruktioner med ofördelaktiga 
inspänningsförhållanden (Ljungkrantz, et al., 1992).  

Vad som kännetecknar en spricka är sprickvidden w, spricklängden b och sprickdjupet l, enligt 
figur 4 nedan. Ifall sprickdjupet är lika med konstruktionens tjocklek definieras den som en 
genomgående spricka, annars är det en ytspricka. Sprickorna har oftast störst vidd vid ytan. 
Sprickvidden vid betongytan är således den som sedvanligt kontrolleras och begränsas. Vidden 
varierar även utefter sprickan och traditionellt definieras sprickvidden som medelvärdet längs 
spricklängden (Ljungkrantz, et al., 1994). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Genomgående sprickor uppstår oftast i avsvalningsskedet när yttre tvång förekommer vilket 
innebär återhållen rörelsemöjlighet föranledd av anslutande betongkonstruktioner eller 
undergrund. Även i uppvärmningsfasen kan genomgående sprickor uppstå om 
medeltemperaturen i olika delar av en gjutetapp skiljer sig mycket, vilket kan ske mellan centrala 
delar och kantdelar av plattor. Förhindrade temperaturrörelser framkallar temperaturspänningar 
som ger upphov till genomgående sprickor (Ljungkrantz, et al., 1992).  

Ytsprickor uppstår framförallt tidigt under temperaturstegringen för att temperaturen över 
sektionens tvärsnitt är ojämn. Eftersom de inre delarna tenderar att expandera mer än ytskikten 
utsätts de senare för dragspänningar. Risken för ytsprickor finns även i samband med avformning 
om betongens ytskikt kyls ned för snabbt (Ljungkrantz, et al., 1992). 

 

Figur	4.	Sprickmått	för	a)	väggelement,	b)	balk	och	c)	platta	(Isaksson,	et	al.,	2010).	
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Sprickors påverkan av betongens permeabilitet 
Genomgående sprickor påverkar betongens permeabilitet. Flertalet studier påvisar att sprickor 
hos betongen har en avsevärd påverkan på betongen. I studien av Hyun et al. (2011) testar man 
hur permeabiliteten beror av sprickvidden och det hydrauliska vattentrycket. Det första som 
upptäcks är att läckaget minskar med tiden oberoende av sprickbredden och det hydrauliska 
vattentrycket. När sprickvidden är 0,05 mm och mindre minskar läckaget raskt vid ökat tryck. 
Om sprickvidden varierar mellan 0,05 – 0,1 mm ökar istället permeabiliteten vid ökat hydrauliskt 
tryck, framförallt vid 25 kPa och högre.    

Vattenläckaget genom en 200 mm tjock, osprucken bottenplatta i en simbassäng med 10 m 
bottendjup blir cirka 1 kg/(dygn·m2). Om bassängen skulle ha en 0,1 mm bred och 1 m lång 
spricka per m2 i samma bottenplatta ökar läckaget till cirka 2500 kg/(dygn·m2). En betong vars 
genomgående sprickor är minimerade är nödvändig när vattentäthet önskas (Ljungkrantz, et al., 
1992). 

Mekanismer för uppkomst av sprickor 

Krympning 
Betong består av cementpasta och ballast. Cementpastan innehåller cement, vatten, luft och ofta 
även tillsatsmedel. När cement reagerar med vatten sker hydratisering vilket är en kemisk reaktion 
som utvecklar värme. Hydratiseringen tillsammans med vattenavgången vid uttorkning innebär 
en volymminskning som kallas krympning, som således är lastoberoende (Ljungkrantz, et al., 
1994). 

Betongkonstruktioner genomgår flera typer av krympning varav uttorkningskrympning är den 
dominanta. Uttorkningskrympning syftar på när vatten avgår och betongens volym minskar. 
Högre VCT innebär att mer vatten avges. Utöver det finns även autogen krympning och plastisk 
krympning. Under de första dygnen av betongens hårdnande utvecklas den autogena 
krympningen, som orsakas av hydratationen mellan vatten och cement utan att ha någon 
anknytning till omgivningen. Denna krympning fortgår tills alla cementkorn hydratiseras och 
utgör endast en bråkdel av den totala krympningen (Ljungkrantz, et al., 1994). 

Den plastiska krympningen syftar på den tidiga uttorkningen under betongens plastiska skede, det 
vill säga när betongmassan fortfarande är plastisk innan det faktiska hårdnandet börjat. Dess 
storlek och hastighet beror på avdunstningsförhållanden och betongmassans egenskaper. 
Plastiska krympsprickor uppstår normalt när betongytan blivit torr, när betongens vattenavgång 
är högre än vattenseparationen. Sprickorna är oftast oregelbundna med varierande spricklängder 
och djup som i värsta fall kan bli genomgående (Ljungkrantz, et al., 1992).  

Krymphastigheten som främst beror på avdunstningshastigheten har en utslagsgivande effekt på 
risken för sprickor. Avdunstningshastigheten beror i sin tur på omgivande miljö samt 
betongytans temperatur och exponering. Plastisk sprickbildning förhindras oftast genom att 
förhindra avdunstningen under de första 3-5 timmarna efter gjutning med vattentillförsel samt 
täckning med plast (Ljungkrantz, et al., 1994).  

Tvång spelar en avgörande roll för uppkomsten av spänningar och potentiella sprickor vid 
betongens krympning. Krympspänningar som uppstår beror på graden av tvång. Inga spänningar 
uppstår vid fri krympning och stora spänningar uppkommer då inga krymprörelser kan ske. 
Tvånget kan delas in i yttre tvång som beskrivs senare och inre tvång som uppstår då de yttre 
delarna av betongen torkar ut snabbare och därmed krymper tidigare än de inre delarna 
(Ljungkrantz, et al., 1994).  
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Beroende på konstruktionens dimensioner och omgivande miljö kan slutkrympningen uppnås 
efter allt från några månader upp till flera decennier. Under krympningen är det enbart 
cementpastan som krymper, vars krympning som sagt beror på flertalet faktorer (Ansell & 
Holmgren, 2010). 
Betongens krympning beror på:   

• Andelen ballast och cementpasta i betongmassan, ju större andel cementpasta ju större är 
krympningen, om andelen ballast är för hög minskar bearbetbarheten hos betongen. 

• Betongens VCT – Högre VCT leder till större krympning eftersom mer vatten avges. 
• Uttorkningsriktningar – Konstruktioner med endast en uttorkningsriktning krymper olikt 

konstruktioner med två uttorkningsriktningar. När en konstruktion uttorkas ensidigt 
kommer den del närmast ytan att krympa snabbast, vilket medför att konstruktionen vill 
kröka sig.  

• Omgivnings relativa fuktighet – I en torr miljö blir krympningen större gentemot en 
fuktig miljö. 

• Konstruktionens dimensioner - I grova konstruktioner blir det inre tvånget större. 

Hydratationsvärme – avsvalning efter betongens hårdnande 
När betongen hårdnar stiger temperaturen på grund av cementets värmeutveckling. Om 
betongens utvidgning är förhindrad av mothåll från angränsande konstruktionsdelar uppstår 
tryckspänningar. I början blir deformationerna i huvudsak plastiska och tryckspänningarna 
relativt små. När betongen efter 0,5 – 2 dygn nått sin högsta temperatur och börjar svalna 
sammandras den. Om sammandragningen är förhindrad byggs dragspänningar upp, om dessa 
överskrider draghållfastheten uppstår sprickor genom hela tvärsnittet.  

Gjutordning och gjutfogar – tvång 
Gjutetapper utsätts för yttre tvång i samband med strävan att volymförändras under 
härdningsprocessen. Tvånget beror av geometri och anslutande konstruktioners styvhets- och 
temperaturförhållanden. Tvånget för en nygjuten byggnadsdel bestäms utifrån antalet fria ytor, 
motgjuten längd, eftergivlighet hos anslutande konstruktioner, möjlighet till glidning i gjutfogar 
och mot undergrund. Även värmeflödet från den nygjutna betongen kan leda till 
temperaturökningar hos motgjutna konstruktionsdelar vilket leder till utvidgning och 
sammandragning hos denne som påverkar tvånget (Ljungkrantz, et al., 1992). 

Sprickrisken kan minimeras genom lämplig indelning av gjutetapper och gjutordning.  
Ett allmängiltigt krav är att så många gjutetapper som möjligt i gjutordningen får optimal 
rörelsemöjlighet (minsta möjlig grad av tvång) under tiden temperatursammandragningen sker. 
Figur 5 exemplifierar olika grader av tvång och rörelsemöjligheter vid gjutning av en byggnadsdel 
mot en annan. Fall d, e och f riskerar sprickor i högre mån än a, b och c. (Ljungkrantz, et al., 
1992).   

 

 

 

 

 

 

 
Figur	5.	Exempel	på	olika	grader	av	tvång	och	
rörelsemöjligheter	(Ljungkrantz,	et	al.,	1992).	
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Gjutning av en platta bör påbörjas så centralt som möjligt för att successivt byggas ut så att om 
möjligt ingen gjutetapp på två parallella sidor angränsar mot en redan gjuten konstruktion.  
Gjutning enligt figur 6 är högst lämpligt vid en kvadratisk platta på mark (Ljungkrantz, et al., 
1992).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid gjutning av en vägg mot oeftergivligt underlag bör man påbörja gjutningen centralt för att 
stegvis gjuta vid sidorna av den första gjutetappen. Figur 7a visar hur det bör gå till medan figur 
7b visar olämplig gjutföljd (Ljungkrantz, et al., 1992). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur	6.	Lämpliga	gjutetapper	vid	gjutning	
av	bottenplatta	(Ljungkrantz,	et	al.,	1992).	

Figur	7.	Förslag	på	gjutordning	av	vägg	på	oeftergivligt	underlag	(Ljungkrantz,	et	al.,	1992).	
a)	Lämplig	gjutföljd	
b)	Olämplig	gjutföljd	med	hänsyn	till	sprickbildning	i	etapp	5	
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Regelverk för vattenläckage och sprickvidder 

Motstånd mot vatteninträngning enligt SS-EN 206  
I den svenska standarden SS 137003:2015 för användning av betong baserad på EN 206 har man 
angett två villkor för att uppnå kravet på motstånd mot vatteninträngning: 

• VCT får inte överstiga 0,6 
• Vikten av vatten i betongmassan är högst 0,5 gånger den sammanlagda vikten av cement, 

tillsatsmaterial och ballast med kornstorlek < 0,25 mm 

För betongkonstruktioner som utsätts för ensidigt vattentryck eller då krav ställs på att inläckage av vatten 
inte får förekomma gäller andra och kompletterande krav. Se till exempel SS-EN 1992-3.  

BBK 04 och BKR som användes innan Eurocode och EKS angav identiska krav för att uppfylla 
vattentäthet hos betong. 

Sprickhantering enligt Eurocode 2 (SS-EN 1992-3: 2006) 
I Eurocode 2 finns limitationer för sprickbildning på grund av dess inverkan på konstruktioners 
funktionalitet, beständighet och utseende. Sprickbredder är definierade för olika 
exponeringsklasser. Graden av vattentäthet klassificeras enligt kraven på täthet hos 
konstruktionen. Klassificeringen görs enligt tabell 1 nedan. I klass 0 tillåts läckage i en viss mån 
beroende på om det har någon inverkan funktionen. I klass 1 skall sprickbredden hållas mellan 
0,05 – 0,2 mm. I klass 2 och 3 tillåts inga genomgående sprickor. Noterbart är att det i all slags 
betong diffunderar en liten mängd vätska och gas. Om självläkning av betongen osannolikt 
inträffar, kommer alla genomgående sprickor leda till läckage oavsett sprickvidd (Eurocode, 
2006). 
 

Tightness 
Class 

Requirements for leakage 

0 Some degree of leakage acceptable, or leakage of liquids irrelevant. 
1 Leakage to be limited to a small amount. Some surface staining or damp 

patches acceptable. 
2 Leakage to be minimal. Appearance not to be impaired by staining. 
3 No leakage permitted 

			Tabell	1.	Täthetsklassificering	(Eurocode,	2006).	

Sprickbredd enligt Eurocode 2 
I avsnitt 7.3 i Eurocode 2 ges dimensioneringsregler för betongkonstruktioner med hänseende till 
uppsprickning. Under förutsättningar att sprickor inte försämrar bärverkets funktion kan de 
tillåtas utan att bredden begränsas. Utifrån bärverkets avsedda användning och karaktär samt 
kostnader för begränsning av sprickbredden fastställs en övre sprickgräns, wmax, för beräknad 
karaktäristisk sprickbredd wk enligt Eurocode 2. Maximala värden på sprickbredder med avseende 
på beständighet redovisas i EKS 10, vilka beror på exponeringsklass och konstruktionens 
dimensionerande livslängd (Eurocode, 2005).  

Minimiarmering för sprickfördelning enligt Eurocode 2 
När sprickbredden begränsas fordras en minsta mängd vidhäftande armering i områden där 
dragspänningar förväntas. I avsnitt 7.3.2 i Eurocode 2 redogörs en modell för uppskattning av 
minimiarmering. Utgångspunkten ligger i jämvikt mellan dragkraften i betongen just före 
sprickbildning och kraften i armeringen vid flytgränsen eller vid en lägre spänning om det behövs 
för att begränsa sprickbredden (Eurocode, 2005). 
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3.1.4 Gjutfogar 
Gjutfogar som även kallas arbetsfogar används vid praktiskt taget varje betongkonstruktion 
mellan gjutetapper. Gjutfogar används för att separera färdiggjutna betongetapper med nya, 
eftersom man inte gjuter hela byggnadsverk på en och samma gång. Gjutfogar bildar en 
diskontinuitet i betongkonstruktioner, figur 8 visar hur en gjutfog kan se ut. Diskontinuiteten 
innebär risk för läckage av vatten för grundkonstruktioner under grundvattenytan. Dessa fogar 
placeras vid betonggjutning på så vis att konstruktionens statiska verkningssätt inte påverkas samt 
att gjutningen sker i gjutetapper som minskar graden av tvång (Ljungkrantz, et al., 1992). 

Användning av gjutfogar kan även komma till hands om arbetet oförväntat avbryts på grund av 
dåligt väder, brist på material eller om arbetsutrustningen slutat fungera (Concrete Network, 
2015). För god vidhäftning mellan betong och gjutfog ska gjutfogens ytor hållas rena och torra 
innan gjutning, dessutom bör ytorna göras råa för att ballastmaterialet ska framträda. Eventuellt 
cementslam som sipprar genom gjutfogen vid vibrering bör tas bort (Ljungkrantz, et al., 1992).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur	8.	Gjutfog	(SSG-standard,	2015). 
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3.1.5 Rörelsefogar 
Rörelsefogar i platsgjutna konstruktioner har i uppgift att förhindra skadlig sprickbildning mellan 
konstruktionsdelar genom att möjliggöra och ta upp rörelser. Rörelsefogar finns i flera varianter 
och i detta kapitel beskrivs endast dilatationsfogar som även benämns som expansionsfogar 
(Ljungkrantz, et al., 1992). 

Dilatationsfogars huvudsakliga uppgift är att ge mindre enheter i stora byggnadsverk 
rörelsemöjligheter. Det är både komplicerat och dyrt att reparera oacceptabla sprickor som 
uppstår på grund av begränsade rörelsemöjligheter. Det är därför viktigt att åtgärder mot dessa 
sprickor tas upp redan under projekteringen genom användning av exempelvis rörelsefogar. 
Rörelsefogar bildar precis som gjutfogar diskontinuiteter i betongkonstruktioner vilket innebär att 
de måste tätas vid användning under grundvattenytan (Ljungkrantz, et al., 1992).  

Byggnadsverk kräver oftast fogar som tar upp längdändringar när temperaturer förändras i 
konstruktionen. De bör även ta upp längdändringar på grund av krympning och svällning. 
Byggnadsverk utsätts för ojämna sättningar och byggnadsdelar kan förskjutas horisontellt, 
vertikalt och även vinkeländras (Ljungkrantz, et al., 1992).  

Dilatationsfogar kan vara av olika material beroende på miljö och påfrestning. Fogar som är 
utsatta för stor mekanisk påverkan bör bestå av fogmaterial med högre hårdhet än normalt, som 
exempelvis polyuretanbaserade fogmassor. Fogar intill väggar och pelare som inte är utsatta för 
mekanisk påverkan kan bestå av mjukare fogmaterial som exempelvis silikonbaserade fogmassor. 
Vid materialval av dilatationsfogar tas hänsyn även till kemisk beständighet (SFR, 2004). 

Fogmassor understödjas oftast av bottningslister. Cellplast, mineralull eller liknande material 
används för att fylla fogutrymmet, se följande figur. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur	9.	Dilatationsfog	(SSG-standard,	2015).	
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3.1.6 Tätning av gjut- och rörelsefogar 
Gjutfogar och rörelsefogar görs vattentäta med tätningsanordningar såsom ingjutna 
tätningsplåtar, svällfogband, tätband, injekteringsslangar och PVC-fogband.  
Vid krav på vattentäthet är det nödvändigt att fogarbetet utförs av yrkeskunniga och erfarna 
yrkesmän samt att ritningar och anvisningar är tydliga (Ljungkrantz, et al., 1992). 

Tätningsplåt 
Tätningsplåtar som även kallas fogbleck anses vara ett bra alternativ om man vill täta 
konstruktioner mot vatten, figur 10 visar hur en tätningsplåt kan se ut. Utöver god tätning mot 
vattenläckage är tätningsplåtar styva och svåra att deformera, vilket underlättar 
installationsprocessen till skillnad från rörliga fogband, exempelvis PVC-fogband kan tillåta 
vattenläckage om de förskjuts under gjutning. Nackdelen med tätningsplåtar är svårigheten vid 
skarvning, särskilt vid komplicerade korsningar och detaljer (Ljungkrantz, et al., 1992).  
Ytterligare en nackdel är risken att korrosion kan uppstå (CIRIA, 1995).   

För att uppnå en god täthet i konstruktionen bör man ta hänsyn till skarvningar, kopplingar 
mellan närliggande plåtar och att plåtarna läggs kontinuerligt utan ihåligheter. Tätningsplåtar bör 
installeras stadigt i anslutningar för att minimera risken för förskjutningar under gjutning 
(Namokar Enterprises, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur	10.	Tätningsplåt	(EarthShield,	2016). 
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Svällfogband 
Svällfogband består vanligtvis av det naturliga materialet bentonit som expanderar i kontakt med 
vatten. Svällfogband placeras i anslutningar och bildar därmed ett aktivt skydd mot vattenläckage. 
För att svällfogband ska vara effektiva och vattenbeständiga måste de förbli fuktiga, vilket 
innebär att de presterar som bäst vid ständig kontakt med vatten. Svällfogbandets förmåga att 
svälla och krympa beror huvudsakligen på dess omgivning, vid kontakt med vatten sväller det 
enligt figur 11. Höga och låga pH-värden samt höga salthalter i grundvattnet försämrar 
svällfogbandets sväll- och krympningsförmåga (CIRIA, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svällfogband bör enligt figur 12 placeras centralt i anslutningar mellan konstruktionsdelar.  
Om de placeras nära kanter i anslutningar finns risken att täckskiktet av betongen är för litet och 
svällbandet spräcker betongen vid svällning. För att undvika förflyttning samt förstörelse av 
svällfogbandet i konstruktionen bör man applicera bandet precis innan gjutning av nästa etapp 
eller konstruktionsdel. Svällfogband används i gjutfogar och inte i dilatationsfogar, eftersom 
expanderingsperiod är långsam (CIRIA, 1995). 

Det är viktigt att svällprodukter inte blir utsatta för regn före användning. Om de kommer i 
kontakt med vatten långt innan gjutning kommer de att svälla och förlora all sin förmåga att täta 
konstruktioner (Kubal, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur	11.	Före	och	efter	svällning	(PinoyDeal,	2016).	

Figur	12.	Svällfogband	(Cetco,	2015).	
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Tätband 
Tätband är till skillnad från svällfogband icke svällande och ger därmed ett passivt skydd mot 
vatteninträngningar. Tätband är oftast gjorda av asfalt eller betylgummi och tillverkas i form av 
remsor eller rullar. Dessa band placeras på färska betongytor som de vidhäftar sig med enligt 
figur 13. Vidhäftningen är viktig eftersom en fullständig tätning i anslutningen endast sker om 
banden är sammanfogade under hela anslutningsytan. Liksom svällfogband används tätband 
endast i gjutfogar och inte i dilatationsfogar (Byrd, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Injekteringsslang 
Injekteringsslangar är slangar som huvudsakligen används som en extra säkerhet mot 
vattenläckage. Slangarna som placeras i anslutningar mellan två betongdelar, kan injekteras med 
medel för att täta sprickor som uppstår i anslutningar (Brittish Standards Institution, 2009). 
Injekteringsmedlet består vanligtvis av mikrocement eller polyuretanplast beroende på 
anslutningens bredd och den förväntade rörelsen vid sprickbildning.  
Lågviskositets polyuretan används exempelvis vid tunna sprickor med små förväntade rörelser. 
Beroende på vilka injekteringssystem och injekteringsmedel som används kan slangarna utnyttjas 
en eller flera gånger (CIRIA, 1995).  

Figur 14 visar hur injekteringsslangarna är placerade mellan en betongplatta och en yttervägg 
innan gjutning. Figuren visar även var uttagen i väggen befinner sig för injektering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur	14.	Injekteringsslangar	i	anslutningen	mellan	betongplatta	och	
yttervägg	(MaxFrank,	2013).	

Figur	13.	Tätband	(MaxFrank,	2013). 
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Fogband av PVC 
Det mest använda fogbandet sedan 50-talet har varit polyvinylklorid, PVC-fogband.  
Dessa fogband är starka, flexibla och produktionsvänliga vid svetsning (Byrd, 2015).  
Fogband av PVC utgör en fysisk barriär mot vatten i olika konstruktioner, främst i källare, 
vattentankar, simbassänger och konstruktioner under grundvattenytan. Fogbanden innehåller 
PVC-plast, mjukgörare, stabilisator, fyllningsmedel och smörjmedel (Ljungkrantz, et al., 1992). 

Fogband av PVC bör ha tillräcklig draghållfasthet, hårdhet, alkalibeständighet och sprödhet vid 
kalla temperaturer. Speciell hänsyn tas till fogbandets tjocklek, eftersom bandet bör vara 
tillräckligt stabilt och styvt vid montering, skarvning och ingjutning (Ljungkrantz, et al., 1992). 
Följande figur visar ett exempel på hur en gjutfog och en dilatationsfog kan tätas med PVC-
fogband. 

 

 

Utförande, råd och Installation 
Problemet med PVC-fogband är dess känslighet för felaktig installation, samt att de lätt skadar sig 
vid gjutning (Byrd, 2015). Montering, skarvning och ingjutning av fogband är av stor betydelse 
om en tät anslutning önskas (Ljungkrantz, et al., 1992). Fogbanden måste förbli raka och 
centrerade under gjutningen. Detta kan åstadkommas genom att med trådar knyta fast fogbandet 
med armeringen enligt figur 16 (Kubal, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur	16.	Trådar	som	håller	PVC-fogbandet	stadigt	i	
konstruktionen	(Parchem,	2010).	

Figur	15.	Tätning	av	gjutfogar	och	dilatationsfogar	med	PVC-fogband	(Sika,	2015). 
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PVC-fogband nära armeringssträngar 
Ett av de största problemen med fogband är att det i anslutning yttervägg och betongplatta kan 
komma i kontakt med det översta lagret av armeringsstänger i plattan (Malik, 2006).  
Om fogbandet berör armeringen brukar hantverkarna lösa problemet genom att exempelvis böja 
fogbandet så att det ligger ovanför armeringen eller att de skär bort en del av fogbandet för att 
det ska få plats i anslutningen. I praktiken är ingen av dessa lösningar acceptabla om en tät 
anslutning önskas. Man kan bilda en så kallad ”startarvägg” vid gjutning av grunden, vilket 
innebär att man då även gjuter en del av ytterväggen enligt figur 17. Startarväggen har i uppgift att 
höja placeringen av fogbandet för att undvika kontakt med armeringen. Denna lösning anses vara 
lämplig om man har mycket armering i betongplattan och om armeringshöjden i plattan är 
oföränderlig (Malik, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljöpåverkan PVC 
Världskonsumtionen av PVC är mer än 35 miljoner ton per år, varav cirka sex miljoner ton per år 
konsumeras i Europa (Kemikalieinspektionen, 2014). Ftalater är en grupp ämnen som används 
som mjukgörare i plast och gummi, PVC-fogband består upp till 40 procent av ftalater (Kemi, 
2015). Vissa ftalater är klassificerade som fortplantningsstörande inom EU och från och med år 
2015 krävs det tillstånd för användning av dessa. Syftet är att ersätta dessa ftalater med säkrare 
alternativ (Kemikalieinspektionen, 2014). 

 
 
 
 
 
 

Figur	17.	Anslutning	med	en	startarvägg	(Cetco,	2012). 
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3.2 Membrantätning 
Membrantätningar används som skydd för grundkonstruktioner under grundvattenytan mot 
vatten och vad det kan medföra. Denna sorts tätning tar emot olika påfrestningar och skador som 
uppstår på grund av rörelser och sprickbildningar. Vid användning av membran är det viktigt att 
grunden klarar av att hålla membrantätningen i god form mot vattentrycket (Brittish Standards 
Institution, 2009).  

Membran bör motstå ett antal krafter som det utsätts för under sin livstid. Det bör motstå 
konstruktionens tyngd (framförallt under grunden), krafter som orsakas av markrörelser, det 
hydrostatiska trycket (som kan variera) och krafter som uppkommer på grund av rörelser i 
betongen då den expanderar/krymper under konstruktionens livslängd (CIRIA, 1995).  
Eftersom det är nästintill omöjligt att reparera geomembran under grundkonstruktioner är 
hållbarhetsfrågan viktig (Mendes, et al., 2014). 

Membrantätningar bör oftast vara kontinuerliga kring hela grunden. Kritiska områden för 
vattengenomträngning bör särbehandlas, det är därför viktigt att hantverkare följer leverantörers 
hänvisningar gällande applicering och montage (Brittish Standards Institution, 2009).  

För att skydda membran från byggskador, återfyllning och ultraviolett strålning används oftast 
skyddande brädor. Vanligtvis används ett asfaltsbaserat material som är omslutet av 
glasfiberskivor, vilket figur 18 visar ett exempel på (Mark & Carl, 2012). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur	18.	Skyddande	brädor	kring	en	betonggrund	(Allbiz,	2016).	
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3.2.1 Geomembran 
Geomembran är ett ogenomträngligt material som används för vattentätning. 
Materialsammansättningen avgör geomembranets egenskaper. Beroende på 
materialsammansättning av geomembran får det olika egenskaper. Sammansättningen påverkar 
membranets hållbarhet, livslängd, prestanda och hur det installeras. Geomembran delas in i 
termoplaster, härdplaster och kombinationer av dessa två (Scheirs, 2009). Den primära fysiska 
skillnaden är att termoplaster kan smältas om, medan härdplaster innehåller polymerer som är 
tvärs bundna vilket gör omsmältning omöjligt. Termoplaster är slagtåliga och motståndskraftiga 
mot kemikalier. Härdplaster är mycket flexibla och har god resistens mot höga temperaturer 
(Modor, 2016).  

Användningen av geomembran och membransystem vid tätning av grundkonstruktioner är olika i 
olika delar av världen. Polyvinylklorid (PVC), hög- och lågdensitets polyeten (HDPE, LDPE), 
klorsulfonerad polyeten (CSPE), bitumen (BGM) och flexibel samt icke flexibel polypropen 
(FPP, PP) är vanliga geomembran runt om i världen. I Sverige används vanligen högdensitets 
polyeten (HDPE), bitumen (BGM) och polypropen (PP) som geomembran. 

 

HDPE 
Högdensitets polyeten är det mest använda geomembranet idag. Materialet har hög hållfasthet 
och utmärkt motstånd mot kemikalier. Det innehåller tätt belagda polymerkedjor som minskar 
den fria volymen i materialet, vilket gör det svårt för kemikalier att tränga igenom materialet.  
Det som utmärker materialet gentemot andra geomembran är dess höga resistens mot kolväte 
och lösningsmedel. HDPE är en billig produkt som skyddar även mot ultraviolett strålning.  

En nackdel med HPDE membran är att det inte är flexibelt. Membranet är även känsligt för 
spänningssprickor och skador som kan försvåra installationsprocessen. HDPE har en hög 
värmeutvidgningskoefficient vilket breder ut membranskiktet till en vågig form ifall det utsätts för 
solstrålningen (Scheirs, 2009). Figur 19 visar hur HDPE membran kan appliceras.   

Misslyckanden av tätning med HPDE membran beror främst på skador som uppkommer under 
uppförandet, som exempelvis punkteringar som orsakas av stenar och schaktningsmaskiner. 
Spänningssprickor på grund av den närliggande miljön vid skarvsvetsningar är en annan orsak till 
misslyckanden (Scheirs, 2009).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur	19.	HDPE	membran	(AyYildiz,	2012). 
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LDPE, LLDPE & VLDPE 
Lågdensitets polyeten (LDPE) geomembran infördes vid sidan av HPDE, för att ett alternativ 
med hög flexibilitet efterfrågades (Mular, et al., 2002). LDPE geomembran är ett flexibelt 
membran men inte särskilt motståndskraftigt mot kemiska angrepp. Materialet har lätt att 
punkteras och är dessutom svårt att skarvsvetsas (LaGrega, et al., 2010).  

Linjär lågdensitets polyeten (LLDPE) är en variant av LDPE med färre kedjeförgreningar än 
LDPE, vilket ger materialet högre densitet och lägre flexibilitet. Figur 20 presenterar skillnaden i 
kedjeförgreningar. Allmänt sett har LLDPE god flexibilitet och bra resistens mot spänningar och 
punkteringar som membranet kan bli utsatt för. Dock är materialet inte särskilt motståndskraftigt 
mot ultraviolett strålning och kemiska angrepp (Scheirs, 2009).  

VLDPE står för mycket lågdensitets polyeten och är en form av LLDPE som har en ökad 
kedjeförgrening, vilket gör att materialet får lägre densitet och högre flexibilitet än LLDPE 
(Scheirs, 2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PP & FPP 
Polypropen (PP) geomembran är speciellt framtaget för att vara mer flexibelt än HDPE 
membran och samtidigt vara resistent mot en mängd olika kemikalier. PP geomembran är billiga, 
motståndskraftiga mot spänningssprickor och framställs i olika tjocklekar (Lopez-Anido, et al., 
2000). Nackdelen med polypropen är att det har en begränsad resistens mot kolväten och klorerat 
vatten samt att ämnet bryts ned om det utsätts för ultraviolett strålning (Prospector, 2014).  

Flexibel polypropen (FPP) geomembran är en förbättrad typ av polypropen, skillnaden ligger i att 
FPP är mycket mer flexibelt än PP. FPP har en enastående motståndskraft mot påfrestningar, 
vilket sänker risken för punktering och misslyckanden vid instabil mark eller fyllningar. FPP 
liknar PP i att det har begränsad resistens mot kolväten och klorerat vatten, men har däremot en 
hög resistens mot ultraviolett strålning (Scheirs, 2009). 

 
 
 
 
 
 

Figur	20.	Kedjeförgreningar	hos	HDPE,	LDPE	och	LLDPE	(Das,	et	al.,	
2011). 
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PVC 
Polyvinylklorid geomembran är tillverkade av stel PVC som blandas ihop med mjukgörare som 
gör materialet töjbart och flexibelt. Mjukgöraren utgör approximativt 30 procent av membranet. 
Nackdelen med mjukgörare är att de har tendens att extraheras ur membranet över tiden.   

PVC membran har en låg installationskostnad och uppvisar god resistens mot skador och 
punkteringar. Det som utmärker membranet är flexibiliteten och enkelheten vid installation i 
jämförelse med andra geomembran som till exempel HDPE membran. Nackdelarna med PVC 
membran är att det har reducerat motstånd mot kemikalier, ultraviolett strålning och värme. 
Materialet blir sprött vid kalla temperaturer, vilket då kan försvåra installeringsprocessen (Scheirs, 
2009). 

CSPE 
Klorsulfonerad polyeten membran kallas även Hypalon och innehar egenskaper som lämpar sig 
för aggressiva miljöer. Membranet har en god resistens mot vittring, värme, ultraviolettstrålning, 
syror och en rad olika kemikalier men är däremot svag mot kolväten som ibland kan förekomma i 
grundvattnet. De huvudsakliga nackdelarna med CSPE membran är deras höga 
installationskostnad och svårigheten vid reparationer samt svetsningar som görs i efterhand om 
vattenläckage har uppstått i konstruktionen (Scheirs, 2009). 

BGM 
Bitumen är ett tjockt material med hög viskositet och tröghet. BGM står för polymermodifierad 
bitumen geomembran som är en kombination av både termoplaster och härdplaster. Bitumen 
membran har förbättrats genom tiden till produkter med mindre viskositet och ökad flexibilitet.  

Till skillnad från andra geomembran har bitumenbaserade geomembran en stor tjocklek som är 
mellan 3 - 5 mm, vilket ger skydd mot skador och punkteringar som kan uppstå under 
installationsprocessen och under membranets livslängd. Bitumen geomembran skyddar även mot 
ultraviolett strålning och kemiska angrepp. BGM kategoriseras i två huvudgrupper, prefabricerade 
och sprejade.  

Prefabricerade bitumen geomembran (PFBGM) är tillverkade i produktionsanläggningar och 
består huvudsakligen utav en syntetisk väv och en oxiderad- alternativt modifierad 
bitumenblandning med fyllmedel. Sprejade bitumen membran består av en film av bitumen som 
blandas med en syntetisk polymer som sprutas vid höga temperaturer (cirka 200 ºC) för att bilda 
en vattentät barriär. Bitumen blandas i närheten av byggarbetsplatsen och transporteras med 
lastbil till den punkt där den appliceras. Kall väderlek kan vara ett hinder vid sprejning (Scheirs, 
2009). 

Geomembrans livstid  
Det finns många faktorer som avgör livslängden för geomembran. Livslängden hos geomembran 
som används för att täta grunder under grundvattenytan beror huvudsakligen på oxidationer, 
hydrolysprocesser, kemikalieinträngningar, påfrestningar och temperaturer som membran utsätts 
för under marken. Mängden tillsatser, fyllningsmedel och mjukgörare som finns i geomembran 
kan även påverka dess livslängd (Koerner, et al., 2005). Det är uppenbart att ytterligare 
omfattande studier och forskning behövs för att mer precist bedöma den långsiktiga förmågan 
hos geomembran, då nuvarande förutsägelse av livslängden huvudsakligen baseras på empirisk 
data (Mendes, et al., 2014). 
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3.2.2 Övriga membrantätningar  
Bentonitmembran 
Bentonitmembran är ett vanligt förekommande membransystem för grundtätningar idag. 
Bentonit är en naturlig lera, som sväller upp när den absorberar vatten, vilket gör bentoniten 
ogenomtränglig för vatten och oljor (Byggros, 2008). Dessa membrantätningar kan ibland 
innehålla plastfolier för att öka tätheten tillsammans med geotextiler som håller ihop 
bentonitskiktet.  

Vid användning av bentonitmembran som sväller approximativt 10 - 15 procent av sin egen 
tjocklek är det viktigt att membranet hålls tryckt mot konstruktionen för att sitta intakt. Om 
mattan inte är instängd kan den krympa vid torkning och släppa in vatten (Mark & Carl, 2012). 
Bentonitmattor får endast användas om dess kanter överlappar varandra som i figur 21 (Brittish 
Standards Institution, 2009).  

Nackdelen med bentonitmembran är att de inte är motståndskraftiga mot saltlösningar, syror och 
alkalier (Kubal, 2008). Fördelarna med bentonitmattorna är att de är naturliga, miljövänliga och 
enkla att applicera på ytor (ConcreteNetwork, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gummiasfaltbaserade membran 
Membran av gummiasfalt har ursprungligen utvecklats för att skydda genomföringar, men har 
senare börjat användas som ett heltäckande membransystem. Dessa membran är tillgängliga i 
form av självvidhäftande rullar ihop med en polyetenfolie som utgör en extra säkerhet mot 
vatteninträngning (Kubal, 2008). Membranet är cirka 1,5 mm tjockt varav asfaltytan är klibbig 
men täckt av papper som tas bort under applicering. Nackdelarna med gummiasfalter är att de är 
dyra och kan vara svåra att applicera på grund av den starka vidhäftningsytan (ConcreteNetwork, 
2016). För att uppnå en god vidhäftning mellan betongytan och membranet bör betongytan 
under asfaltskivan vara jämn och fri från skavanker (Brittish Standards Institution, 2009). 

 

 

Figur	21.	Bentonitmattor	(ArchiExpo,	2016).	
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Cementbaserade membransystem   
Cementbaserade membransystem innehåller en blandning av Portland cement, sand och aktiva 
kemikalier som hindrar vatteninträngning. Blandningen tillverkas i form av pulver som blandas 
ihop med vatten och sedan sprutas eller borstas på konstruktionsytan enligt figur 22.  

Cementbaserade membransystem appliceras på utsidan eller insidan av betongkonstruktioner. 
Systemet lämpar sig väl för applicering på nybyggda eller befintliga konstruktioner (Brittish 
Standards Institution, 2009). Systemet anses vara det enklaste sättet att vattentäta byggnader, med 
tanke på att det är lätt att blanda ingredienserna och att appliceringen är enkel (ConcreteNetwork, 
2016). Om blandningen appliceras på utsidan måste betongkonstruktionen ha härdats tillräckligt 
(upp till 21 dagar) innan applicering (Kubal, 2008). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur	22.	Applicering	av	cementbaserade	tätningssystem	
(House	Under	Construction,	2016).	
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Vätskemembran 
Vätskemembran är blandningar som innehåller plaster, gummi, uretaner, vinylföreningar och 
polymermodifierade asfalter. Membransystemet appliceras i vätskeform enligt figur 23. 
Vätskemembran är enkla att applicera och lämpar sig därmed när komplicerade detaljer 
förekommer (Kubal, 2008).  

För att säkerställa god vidhäftning bör betongkonstruktionen härda tillräckligt (minimum sju 
dagar, helst 21-28 dagar). Konstruktionsytan bör därmed vara torr och ren före applicering. Om 
betongytan är våt, fuktig eller ohärdad blir det svårt för vätskemembranet att vidhäfta sig till ytan 
och blåsor kan uppstå på ytan (Kubal, 2008).  

Appliceringen sker genom besprutning, borstning eller putsning. Nackdelarna med dessa 
membran är att man inte kan garantera att skiktet fördelas jämnt och kontinuerligt över hela ytan, 
som bör vara minst 1,5 mm tjockt. Det kräver en noggrann applikator vid applicering av 
membranet (ConcreteNetwork, 2016). 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur	23.	Applicering	av	vätskemembran	(Meadows,	2013).	
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3.3 Anslutande element  
Vattentätheten i grundkonstruktioner bygger utöver minimerad sprickvidd i betongen på 
täthetsåtgärder över diskontinuiteter. Förutom tätning av gjut- och rörelsefogar måste det även 
tätas kring anslutningar som fundament, pålhuvuden, förankringar och genomföringar. För att 
bilda en enhetlig vattenbarriär krävs det att speciella detaljer som dessa särbehandlas med tanke 
på den höga risken för vattengenomträngning (De Silva & Chew, 2003). 

3.3.1 Fundament 
Fundament fördelar tunga kolumn- och vägglaster över hela golvytan för att sprida trycket som 
överförs på jorden. Dessa gjuts ofta för att slippa en serie separata pelare. I höga byggnader kan 
fundament vara flera meter tjocka med omfattande förstärkning för att säkerställa jämn 
belastningsöverföring (Bono, et al., 2013).  
Fundamentets form avgör vilken typ av membran man bör använda. Stora fundament med 
kontinuerliga och platta ytor som endast kräver vikning av membran vid kanterna bör ha 
membran med hög drag- och tryckhållfasthet. För att minimera tryckrelaterade skador och 
stansningar rekommenderas det att geotextiler läggs på både insida och utsida av membranet.  
Det yttre skiktet av geotextil förhindrar direkt kontakt mellan jord och membran vilket minskar 
risken för stansning av membranet. Fundament med många skarvar bör å andra sidan tätas med 
ett flexibelt membran för att garantera att tätskiktet är kontinuerligt. Ju större flexibilitet ett 
membran har, desto mindre risk finns det för skador och stansningar genom membranet längs 
skarvar och överlapp av skivor (Mendes, et al., 2014). 

Membrantätning av armerat fundament bör ske utvändigt kring hela fundamentet som figur 24 
visar. Om armeringen däremot inte genomgår gjutfogen mellan fundament och platta kan man 
placera membranet mellan dessa. Ytterligare en lösning är att skjuta in endast en del av 
membranet i gjutfogen och kombinera detta med svällfogband (Kubal, 2008).  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur	24.	Membrantätning	av	fundament	(SIKA,	2008). 
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3.3.3 Pålar 
Pålad grund används när undergrunden är sank och grundkonstruktionen måste stöttas. Pålar 
överför laster från överbyggnaden genom svaga jordlager ner till exempelvis berg som kan bära 
lasten. Pålade husgrunder delas in i två kategorier beroende på om pålarna överför tyngden från 
konstruktionen ner till berget eller ifall pålarna använder friktionskraft i marken. Pålning som är 
relativt dyrt blir vanligare eftersom man bygger alltmer på mark som tidigare ansetts olämpliga att 
bygga på (Michael, 2010).   
 
Byggprocessen av pålar gör det svårt att vattentäta dem. Tätning av pålar sker mellan pålhuvudet 
och plattan när överbyggnaden ska vattentätas. Ett tätskikt ökar således inte hållbarheten av pålar. 
Eftersom pålar vanligtvis har runda tvärsnitt förespråkas flexibla membran som inte kräver 
falsning. Membranet kan exempelvis läggas bitvis under flänsförbandet och därmed klämmas fast 
när flänsförbandet spänns åt. Figur 25 påvisar ett exempel med membrantätning av grund med 
svällfogband kring pålhuvudet som en sekundär tätning (Mendes, et al., 2014).  

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur	25.	Tätning	av	pålhuvud	med	membran	och	
svällfogband	(SIKA,	2008). 
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3.3.4 Förankring 
Grundkonstruktioner förankras för att motstå dragkrafter eller uppflytning som uppstår på grund 
av hydrostatiskt tryck, tjällyftning eller överbyggnads laster. Ankarna överför det hydrostatiska 
vattentrycket ner i marken där dragbelastningar kan motstås för att hindra att 
grundkonstruktionen lyfter. Vid användning av membrantätning innebär förankring en 
diskontinuitet i tätskiktet. Förankringar kan föra upp vatten till överbyggnaden via kapillärkraft 
om grundvattennivån ligger under grundkonstruktionen. Ankare kan med dess oregelbundna 
profiler vara svåra att täta i detalj. Förankringens anslutning i figur 26 tätas med membran som 
läggs i botten av gjutformen, och med den sekundära tätningen är svällfogband omkring 
förankringen. I detta fall har ytterligare en säkerhet lagts i form av en injekteringsslang parallellt 
med förankringen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4 Genomföringar 
Alla penetrationer genom membran måste tas till hänsyn. Nödvändiga genomföringar i yttervägg 
och grund för elektricitet, vatten och avlopp måste tätas med noggrannhet. I figur 27 har man 
placerat membran i gjutformen. Genomföringen tätas ytterligare med ett gummistos och ett 
självklistrande skarvmembran. Det är även vanligt att kombinera membran med svällfogband 
kring genomföringen. Precis som i fallet med förankringar kan genomföringar föra upp vatten till 
överbyggnaden via kapillärkraft (APA, 2003). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur	26.	Tätning	av	förankring	(Bono,	
et	al.,	2013). 

Figur	27.	Tätning	av	genomföring	med	skarvmembran	
och	gummistos	(Icopal,	2010)	 
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3.4 Sänkning av grundvattenytan  
Grundvatten utgör den underjordiska delen av vattnets kretslopp i naturen. Ytvatten i naturen 
filtreras genom antingen ytvattendrag eller nederbörd in i grundvattenströmningen. Strömningen 
existerar i alla terränger och djupet skiljer sig från område till område beroende på geologiska 
förhållanden och klimat. De väsentliga faktorerna som styr grundvattnets förekomst och bildning 
i ett område är lagerföljden, kontinuiteten och mäktigheten hos avlagringen samt de olika lagrens 
hydrauliska konduktivitet (Tremblay, 1990). 

Om en konstruktion ska grundläggas under grundvattenytan finns möjligheten att sänka 
grundvattenytan permanent, vilket kan vara mycket svårt och dyrt. Vid sänkning av 
grundvattennivån måste dräneringsledningar med tillräckligt stor kapacitet dras långt ner i marken 
(Byggnadskontroll, 2012).  

Permanent sänkning av grundvattenytan innebär pumpningskostnader, risk för sättningar och 
förändringar av vegetationsbetingelser. Storleken på sättningar beror på typen av jordart, i 
friktionsjordar sker vanligtvis ingen nämnvärd kompression medan kohesionsjordar kan få stora 
sättningar på grund av den höga porvattenhalten (Knutsson & Morfeldt, 2002). 

En lokal permanent grundvattensänkning är endast lämplig om det inte innebär några olägenheter 
för omgivningen och om pumpningskostnaden kan hållas på en rimlig nivå. Sannolikheten att 
man skadar omgivningen vid grundvattensänkning är stor, åtgärder för att undvika detta är 
generellt mycket kostsamma, och att sedermera åtgärda skador i sig är ännu dyrare 
(Byggnadskontroll, 2012).  

3.5 Sammanfattning av litteraturstudie 
Den omfattande litteraturstudien tydliggör att många faktorer spelar in vid vattentätning av 
grundkonstruktioner under grundvattenytan. Litteraturstudien kan sammanfattas i att en 
betongkonstruktions vattentäthet framförallt beror på tre faktorer. Den första faktorn är 
betongens sprickvidd. Ifall sprickvidden för genomgående sprickor är mindre än 0,2 mm kommer 
läckaget enligt Eurocode och benämnda forskningsartiklar vara minimalt. Om inget läckage 
accepteras får genomgående sprickor inte existera.  
Den andra faktorn är hur väl man tätat gjut- och rörelsefogar. Fogarna bildar diskontinuiteter i 
grundkonstruktioner som innebär hög risk för läckage. Den tredje faktorn är hur man tätar 
anslutande element som också bildar diskontinuiteter i betongkonstruktionen. För att bilda en 
enhetlig vattenbarriär krävs det att fogar och anslutande element särbehandlas med tanke på den 
höga risken för vattengenomträngning. Syftet med att från första början förebygga vattenläckage 
är dels för att byggnadens interiör kan vara känsligt för vatten och även för att tätning av läckage i 
efterhand är väldigt dyrt i förhållande till vad förebyggande åtgärder kostar. 
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4. Intervjustudie 
4.1 Metod 
Intervjustudien genomförs som kvalitativ, vilket handlar om att finna gemensamma mönster och 
upplevelser hos intervjupersonerna oavsett vilken organisationsnivå man tillhör. Kvalitativa 
intervjuer har fördelen att personens upplevelse och erfarenhet kommer i fokus och utgör själva 
tyngdpunkten och inte vad som är den allmänneliga uppfattningen om ämnet. Metoden innebär 
att intervjun ska uppfattas som ett samtal och inte någon utfrågning (Eneroth, 2005).  

Avsikten med intervjustudien är att bilda en uppfattning om kunskapsnivån hos berörda parter i 
ett byggprojekt vad gäller fuktrelaterade problem. Det undersöks även hur kunskapsnivån skiljer 
sig mellan personer på olika hierarkiska nivåer. Det är också av intresse att bilda en uppfattning 
om vilken attityd och inställning till fuktfrågor och fuktsäkerhet man har i respektive part inom 
byggbranschen. Alla intervjuer är sammanfattningar av respektive persons åsikter och 
erfarenheter utan inblandning av författarnas synpunkter. 

4.2 Konstruktörer  
Konsult 1  
Konsult 1 har rollen som uppdragsledare med 21 års erfarenheter av tung industri såsom 
pumpgropar och pappersmasseindustrin. Denne har erfarenheten att täthetskraven uppnås 
genom att minimera sprickvidden med armering utan att membran används. När 
vattentäthetskrav finns håller uppdragsledaren sig över 250 mm tjocklek på konstruktioner, men 
under tjocklekar som påverkas av temperatursprickor. Uppdragsledaren sköter schemaläggning av 
gjutetapper och gjutning i samråd med entreprenören, vilket fungerat framgångsrikt. 

Den enda gången uppdragsledaren haft problem är då det läckt i en kulvert eftersom 
armeringsmängden inte var tillräcklig. Istället för att spänna fast konstruktionen i berg för att 
hålla emot vattentrycket underifrån ville entreprenören ha en tyngre konstruktion som inte 
krävde det.  

När man reviderade tjockleken på betongen tog man inte hänsyn till hur armeringen påverkas. 
Uppdragsledaren misstänker att det är där man missat att revidera och det då uppstått 
genomgående sprickor. Det är den enda gången det varit uppdragsledarens fel som konsult.  
Där har man fått efterinjektera. I andra fall har det läckt i någon gjutskarv eller fog, där man 
sedan injekterat och det sedan löst sig.  

Uppdragsledaren har uppfattningen att sprickarmering i Eurocode är avsevärt högre än BBK. 
Tätsklasserna kan dessutom behöva förtydligas. Täthetsklasserna beror mycket på hur tätt man 
vill ha det, om till exempel en betongvägg blir fuktig men inte påverkar funktionen blir det 
förmodligen den klassen istället för att höja denna som kostar mycket mer.  

Uppdragsledaren instämmer med att man alltid bör ha svällband, fogband och injekteringsslangar 
om det ska vara vattentätt. Dessa åtgärder är relativt billiga och enkla kontra åtgärder i efterhand 
om det skulle läcka. Användning av svällband beror på betongens tjocklek eftersom det kan 
spräcka betongen.  
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Konsult 2  
Konsult 2 hade 17 års erfarenhet som konstruktör och konstruktionschef innan rollen som 
regionchef sedan 16 år tillbaka. Dennes erfarenheter är att membran alltid fungerat i de projekt 
regionchefen medverkat i. I två framstående byggnationer som Bolagsverket och Casinot i 
Sundsvall med cirka 5 m vattentryck mot botten användes membran. Dessa byggnader har 
behållits vattentäta i snart 10 år vilket kan ge en fingervisning om att membrantätning fungerar 
när det utförs väl. 

Regionchefen har inte haft problem med membrantätningar, oberoende om det varit platsgjutna 
konstruktioner med membran i gjutformen eller vid prefab konstruktioner med eftermonterat 
membran. Regionchefen har vidare åsikten att utförandet är viktigt och att det måste vara 
utbildade yrkesmän som utför arbetet. I fall utan membran har regionchefen varit med om att det 
läckt genom gjutfogar, genomföringar och sprickor. För att förhindra läckage förespråkas 
svällfogband som expanderar trögt vid kontakt med vatten. Sedan bör injekteringsslangar 
användas som en extra säkerhet eftersom de kan utnyttjas i framtiden vid behov.  

Konsult 3  
Konsult 3 har rollen som uppdragsledare med 16 års erfarenhet av industriprojekt i alla möjliga 
storlekar och omfattningar. Uppdragsledaren har goda erfarenheter av att man pumpar bort 
grundvatten om det finns. I vissa projekt tätar man anslutningar med svällfogband och 
injekteringsslangar samt säkrar skarven mellan yttervägg och grund på utsidan med membran. 
Uppdragsledaren har uppfattningen att det alltid är en konflikt mellan produktutvecklarna och 
produktionen, som vill att det görs så produktionsvänligt som möjligt.  

Uppdragsledaren lägger oftast till en klack på betongplattan som man kan placera ytterväggens 
gjutform på. Detta görs framförallt när marken omkring är pålad och ostabil. Det är en 
produktionsanpassning som kan ställa till det vid användning av membran som då kräver 
ytterligare vikning. En viss produktionsvänlig anpassning kan innebära att man försvårar en 
annan process, tillsammans med entreprenören bör man överväga vilken anpassning som är 
fördelaktigast. 

Uppdragsledaren anser vidare att man som konstruktör måste bli bättre på att föreskriva rätt 
produkter, sedermera måste entreprenörerna framföra till projektörerna vilka produkter de 
föredrar för att förenkla för sig själva. Samspelet sinsemellan konstruktörer och entreprenörer 
fungerar väl när det kommer till gjutetapper. När det kommer till anslutningar och detaljer kan 
det dock gå sämre, om inte entreprenören yttrar sig om att en viss detaljutformning eller produkt 
inte är produktionsvänlig så fortsätter man som projektör med samma teknik och metod som i  
tidigare projekt. Om det inte framgår hos entreprenören att en viss produkt eller teknik ogillas 
blir det omöjligt för konstruktören att veta. 

Entreprenör har ett långsiktigt problem om anslutningarna inte är täta. Det kommer alltid att 
läcka vid fel utförande vilket tvingar en att ständigt laga och underhålla. Uppdragsledaren 
försöker i slutet av varje projekt sätta sig ner med entreprenören för att höra vad dem tycker och 
tänker kring detaljer, för att veta om till exempel en viss produkt är produktionsvänlig eller inte. 
Saknandet av informationsutbyte mellan hantverkaren och ingenjören beror på att man befinner 
sig i skilda världar och inte vill bemöta varandra.  
Det är enligt uppdragsledaren oftast entreprenörens ansvar om det går fel. Entreprenören har 
alltid rätt att välja en produkt som är likvärdig men inte sämre. Om det försämrar funktionen har 
de inte följt konsultens krav. När det gäller exponeringsklass brukar man ta fram det för ett 
projekt, sedan åker det med i kommande projekt utan större åtanke.  
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Konsult 4  
Konsult 4 har rollen som uppdragsledare med cirka 27 års erfarenhet av huskonstruktion och 
vattenverk med arbete både på entreprenad och numera som uppdragsledare på konsultsidan.  
Uppdragsledaren har under sin arbetstid varit med om tre projekt där det använts 
membrantätning med framgång. Förutom dessa fall har uppdragsledaren varit med om flera fall 
där man endast lagt membran längs gjutfogar. I ett av projekten gjorde man så för att man ansåg 
att membran var för dyrt för att täta hela plattan, sedan utgick man ifrån att det är billigare att 
injektera i efterhand gentemot heltäckande membran. Valet kan även ha berott på bristande 
erfarenhet av materialet.  

Gällande betong vid slanka konstruktioner är dess huvudsakliga mål att motstå krympningen för 
att undvika genomgående sprickor. Uppdragsledaren tycker vidare att armeringen är alldeles för 
hög, på grund av att Eurocode höjt armeringen ordentligt sedan BBK. Eurocode är tolkbar på 
flera sätt, varav ingen är säker på hur den faktiskt skall tolkas. 

Anslutningar är kritiska punkter för att hålla konstruktioner vattentäta. Uppdragsledaren har den 
erfarenheten att man inte vill använda PVC-fogband då de är svåra att installera. Det vidare är 
omöjligt att veta var det läcker in vatten eftersom det kan flöda längs med PVC-fogbandet. Det 
kan dessutom störa armeringen vilket innebär att man kan behöva gjuta upp en så kallad 
startarvägg på plattan. Vid slanka konstruktioner förespråkar uppdragsledaren svällfogband och 
injekteringsslangar då säkerheten är som hängslen och livrem.  

Beträffande membran och exponeringsklasser skulle uppdragsledaren inte kompromissa med 
betongen eftersom det är besvärligt och kostsamt ifall membranet inte skulle hålla.  
Vidare har denne erfarenheten att entreprenören löser många problem själv. De kan ha bättre 
lösningar än konsulten, även om dem inte framför det. Enkla och produktionsvänliga ritningar 
och produkter är vitala för ett framgångsrikt utförande. 

Konsult 5  
Projektledaren har 20 års erfarenhet av entreprenadsidan innan denne bytte till projektledning på 
konsultsidan för 3 år sedan. Projektledaren har varit med om olika sorters grundläggningar och 
byggnationer med stora erfarenheter av vattentätningar. Dennes erfarenheter av entreprenadsidan 
vid tätning är att den mänskliga faktorn spelar en högst avgörande roll. Nivån av vattentätning 
beror på hur hög kvalitet man önskar och hur mycket man är villig att betala för det. 

Erfarenheten av membrantätning är att det normalt sätt fungerar bra. När det inte fungerat har 
det berott på ett misstag som förekommit vid applicering kring till exempel skarvar eller att man 
penetrerat membranet med armeringsjärn utan att vidta åtgärder. Den mänskliga faktorn 
minimeras framförallt genom att utbilda hantverkare samt genom kontinuerlig besiktning av 
utförande i produktion. 

Vid användning av membrantätning kompromissar man inte med exponeringsklassen eller 
armeringsmängden, eftersom man hellre förhöjer sannolikheten att det blir tätt istället för att 
behöva täta i efterhand. Att täta i efterhand på ett eller annat sätt innebär stora kostnader som 
man vill undvika.   
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4.3 Entreprenörer 
Entreprenör 1  
Entreprenör 1 är adjungerad professor på LTU och specialist på betong och 
betongkonstruktioner. Entreprenören berättar att man vid vattentätning av betongkonstruktioner 
vanligtvis utgår från en risk- och konsekvensanalys när man bedömer vilken typ eller metod av 
vattentätningsåtgärd som är aktuell för konstruktionen. Beroende på hur stort ensidigt 
vattentryck som verkar på konstruktionen får man välja utformningen av primär- och 
sekundärtätningen. För extrema fall kan även en tertiär tätning erfordras för att minimera 
riskerna. I de fall man bedömer att ett eventuellt vattenläckage kan ge stora negativa 
konsekvenser för till exempel konstruktionens funktion eller drift väljer man att klä in 
konstruktionen med ett membran på utsidan. 

Dylika åtgärder i efterhand på passiv sida är såväl omfattande som mycket kostsamma. Membran 
kan vara av olika typer och täcka hela eller delar av konstruktionen (till exempel alla gjutfogar). 
När det är lägre risk och eventuella konsekvenser bedöms som rimliga läggs primär- och 
sekundär tätningar in i form av fogband, fogplåt eller svällfogband tillsammnas med 
injekteringsslangar. Injekteringsslangar är en förhållandevis billig extra möjlighet att täta jämfört 
med injektering i betongen i efterhand som kostar cirka 1000 – 20 000 kronor per läckagemeter.  

Läckage sker för det mesta i gjutfogarna på grund av att dessa inte rengörs tillräckligt bra, det är 
viktigt att tänka igenom hur arbetsfogar och gjutetapper i bottenplattan utförs. Vanligt vid 
husbyggnad är att gjutavstängare av sträckmetall (med eller utan fogplåtar) används. Dessa är 
riskfaktorer då det är svårare att rengöra gjutfogen och risken finns att det skapas en läckageväg 
på ena eller andra sidan om nätet, vilket kräver att man säkrar upp med injekteringsslangar på 
båda sidor av avstängaren. Risken för denna typ av läckage beror på gjutetappslängder och 
fastlåsningseffekter från anslutande konstruktioner. Genomgående sprickor har en god andra 
plats gällande var läckage vanligtvis sker. 

Vad konstruktörer kan förbättra i bygghandlingar är att sluta med att ta med sig färdiga 
föreskrifter från tidigare projekt. Man bör istället göra en riktig risk- och konsekvensanalys som 
diskuteras med entreprenören. På detta sätt skapar man en dialog om utförandet och 
medvetandegör varje parts del av riskhanteringen. 

Kompetensen för vilka produkter som är lämpliga behöver ökas och spridas inom 
konsultfirmorna. I dagsläget kan kompetensen vara bristfällig vilket gör att vattentätningsåtgärder 
hanteras nonchalant. 

Om man täcker en betongkonstruktion kan en mindre justering ske inom den aktuella 
exponeringsklassen om man har ett membran som är dokumenterat att klara sin funktion under 
hela den tekniska livslängden. Om inte sker ingen justering. Innan man börjar fundera på hur 
man kan kompromissa med betongen och ta genvägar måste man veta bättre och kunna bedöma 
konsekvenser av detta. Vattentätning är inte en egen operation utan måste samordnas med övrig 
projektering vad gäller betonghållfasthet etcetera. 
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Entreprenör 2  
Entreprenör 2 är kvalitetsingenjör med 27 års erfarenhet, i dagsläget arbetar denne på 
eftermarknad med arbetsområdet vattentätning av källarplan. Ingenjören är ute i projekt och 
kontrollerar bygghandlingar med fokus på plan under mark med membrantätning.  
Vid konstaterat grundvattentryck gjuts konstruktionen alltid på plats med bentonitmembran 
placerat i formen innan gjutning. Membranet som är skyddat av geotextil viks sedan upp över 
skarvar. Detta har enligt entreprenören i princip alltid hållit tätt, om det läckt har det berott på 
den mänskliga faktorn vid installation. 

Vid gjutfogar har kvalitetsingenjören väldigt goda erfarenheter av PVC-fogband i botten av 
gjutskarven tillsammans med en tätningsplåt längre upp i skarven med nedvikta kanter.  
Både fogbandet och tätningsplåten (som har en svällande bentonitbeläggning på ytorna) måste 
hållas stabila och centrerade. Man bör vidare försäkra sig om att betongslagg inte sipprar igenom 
avstängaren, och om det är fallet ska man hålla rent den sidan av fogbandet och tvärplåten som 
ska gjutas för optimala förutsättningar.  

När det kommer till betongen är krympning och efterbehandling viktigt, när denne härdar måste 
det ske i sin takt, det ska inte ske för snabbt till exempel när det är varma temperaturer och vind 
eller under vintern då vattnet i betongen inte får frysa. Under vintertid kan man använda 
isoleringsmattor för att undvika frysning. Genomgående sprickor behandlas antingen via 
injektering eller att man gräver upp på utsidan av konstruktionen för att lappa ihop membranet, 
vilket är väldigt dyrt. 

I anslutning källarvägg och platta har kvalitetsingenjören uteslutande erfarenheter av tätningsplåt 
tillsammans med injekteringsslangar. Tätningsplåten är försedd med ett svällande skikt av 
bentonit som är skyddat med en folie som smälter vid gjutning vilket då låter svällprocessen 
börja. Kvalitetsingenjören har aldrig varit med om att behöva använda injekteringsslangar. 

I de fall läckage uppstått har det uteslutande berott på den mänskliga faktorn.  
Det fuskas i stort sett aldrig utan beror på okunskap. Man vet inte vad materialen har för slutlig 
funktion i konstruktionen och när det kommer till vattentätning finns det inget mellanting.  

Vad konstruktörer kan göra är att leverera en större tydlighet på kvalitetskritiska detaljer.  
Gärna isometriska perspektiv för att framföra tydlighet kring hur detaljer ska monteras.  
Om detta skulle införas som en norm skulle man minimera misstag som kan ske i hög mån. 

Vad man kan önska från leverantörer som är väldigt sälj-inriktade är att ha lika stort engagemang 
och lika bra material när det gäller instruktioner och bruksanvisningar som många gånger kan 
vara bristfälliga.  
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Entreprenör 3  
Entreprenör 3 har haft rollen som platschef under 30 år med erfarenheter av stora projekt som 
sjukhusbyggnationer, nya kvarter och Kista Science Tower. 

Denne har mycket goda erfarenheter av utvändig tätning av platsgjutna konstruktioner med 
membran. Sammanlagt har platschefen erfarenheter av ett tiotal husgrunder under 
grundvattenytan där bentonitmembran använts, både i skivform och applicerade som vätska. 
Gällande betongen är det viktigt att ta hänsyn till krympningen, härdningen och att bearbetningen 
är ordentlig, till exempel att man vibrerar den tillräckligt. 

Vid gjutfogar har platschefen störst erfarenheter av PVC-fogband som fungerar väldigt bra 
tillsammans med injekteringsslangar. Tidigare var fogbanden långt ifrån lika produktionsvänliga 
som idag vilket ledde till problem vid installation. Numera är dessa enklare att hantera vilket lett 
till större framgångar gällande vattentätningar. Appliceringen är vital och i anslutningar källarvägg 
och grund har platschefen störst erfarenhet av PVC-fogband.  

Vad konstruktörer kan förbättra är att tydligare föreskriva produkter och ordentligt tänka igenom 
konstruktioner innan man skickar iväg ritningar. Besvärliga och komplexa detaljer ska undvikas i 
högsta mån för att förenkla produktionen. Man bör som konstruktör ta större hänsyn till 
produktionen helt enkelt.  

Sedermera har införandet av isometriska ritningar varit väldigt nyttiga och framförallt digitalt när 
man kan titta på något i 3D för att se om allt står rätt till. Det ska man fortsätta med och försöka 
utveckla ytterligare för att tydliggöra bygghandlingar alltmer.  

Entreprenör 4 
Entreprenör 4 är projektledare med erfarenheter av att fuktsäkra grundkonstruktioner både med 
och utan membran i tunga anläggningskonstruktioner som i bland annat norra och södra länken i 
Stockholm. Projektledaren har erfarenheter av att täta konstruktioner som befinner sig mellan 1 
till 10 m under grundvattenytan. 

Vid tätning av gjutfogar finner projektledaren att det bästa sättet är att rågöra motgjutningsytan, 
vilket medför att ballasten i betongen friläggs och fogen blir homogen. Detta ska kombineras 
med svällfogband. För att täta dilatationsfogar förespråkar projektledaren en dubbel 
vattentätning, det vill säga tätning både i och utanpå dilitationsfogen. 

Projektledaren anser att membran är ett komplement till fogband och injekteringsslangar och inte 
ett ersättningsalternativ. Vidare tycker projektledaren att membran används då 
betongkonstruktioner inte utförs på ett korrekt sätt.  

Slutligen förklaras att läckage via genomgående sprickor inte är ovanliga. För att minimera 
sprickor är det vitalt att vibrera betongen för att den ska gå ihop ordentligt. Det är även av stor 
vikt att följa konstruktörens projekterade kylningsbeskrivning. 
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Entreprenör 5  
Entreprenör 5 är projektchef med 27 års erfarenhet av vattenarbeten och komplicerade 
anläggningsprojekt. Det innefattar främst marina konstruktioner och husgrunder i Stockholm 
som i de flesta fall hamnar under grundvattenytan.  

Projektchefen har erfarenheter av läckage dels genom betongen samt genom gjutfogar. Tätningen 
av gjutfogar kan mycket ofta vara dåliga vilket innebär att läckage uppstår. Detta beror främst på 
att man är snål med att täta fogar. Projektchefen förespråkar PVC-fogband och 
injekteringsslangar tillsammans.  

När det kommer till membrantätning kan vattentrycket avgöra ifall det spricker eller inte, till 
exempel om det finns en stor tryckskillnad på olika sidor under grundkonstruktionen kan denna 
skillnad leda till att det spricker. Om man är säker på att membranet håller kan man kompromissa 
med betongen, såvida det inte kommer i kontakt med vatten och armeringen korroderar. Viktigt 
är dock att livslängden hålls intakt, eftersom det blir en försäkring- och underhållsfråga. 
Entreprenadformen samt preskriptionstiden för klausulen vårdslöshet som gäller under 15 år 
motiverar entreprenören att bygga vattentät i första början. 

När det gäller fusk är det beställarens ansvar att ta fram underlag för att påvisa fusk eller 
vårdslöshet inom 15 år. Den juridiska processen är kostsam. Som entreprenör är det inte lönt att 
fuska med materialet, eftersom det är lite pengar i förhållande till ansvaret.  

Vad som kan önskas från projektörer är att i tidigare skeden kunna förutspå problem, istället för 
att inse att de finns när det är dags för produktion. Det innebär att revideringar måste ske och det 
slutar med dåliga bygghandlingar. Typiskt är att reviderade armeringsritningar skickas till 
entreprenaden när betongen är gjuten och gjutformen redan är riven. Detta beror på att man inte 
projekterat färdigt från första början och antagit att man sedan kan lösa allt i slutfasen, vilket 
slutar i en dålig produktion. Projektchefen förespråkar fogband, injekteringsslang och 
svällfogband för att hålla grundkonstruktionen tät. 
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4.4 Leverantörer 
Leverantör 1 
Teknisk säljare och rådgivare 1 har 30 års erfarenheter i byggnadsbranschen och två års 
erfarenheter som teknisk rådgivare och försäljare av vattentäta produkter.  

Leverantörens membransystem är en HDPE-folie som vidhäftar sig kemiskt med betongen.  
Detta förhindrar vattnet att tränga in mellan membran och betong, vilket minimerar risken för 
läckage. Vid användning av membransystemet kan man tillåta större sprickvidder upp till 0,6 mm 
i betongkonstruktionen, vilket innebär att man kan gå ner både i betongkvalité och 
armeringsmängd. Detta är ett argument som leverantören använder för att övertyga 
konstruktörer och entreprenörer.  

Rådgivaren berättar vidare att leverantören nästan alltid lyckas med att täta grundkonstruktioner 
under grundvattenytan. De gånger där läckage har uppstått vid användning av membran är då 
montage- och installationsprocessen gått snett till på grund av slarvfel och att entreprenörerna 
inte följt deras anvisningar. Oftast uppstår läckage vid olika hörn som gränsar till grunden och 
sällan kring genomföringar.  

I de flesta fallen är leverantören med i tidiga skeden vid nya projekt för att bidra med idéer, 
lösningar och förslag åt konsulter, sedan är de ute på plats och ger praktiska råd till entreprenörer 
för att installationsprocessen ska gå rätt till.  
 
Leverantör 2 
Teknisk säljare 2 har sedan 1999 arbetat med vattentätning. För att vattentäta grunder under 
grundvattenytan rekommenderar säljaren ett membransystem tillsammans med antingen PVC-
fogband och injekteringsslangar eller tillsammans med ett bentonit svällfogband. Det är en 
kostnadsfråga där beställaren är den som väljer vilka tätningsmaterial som ska användas. 

Säljaren har varit med om ett fall där läckage uppstått vid användning av ett membransystem. 
Läckaget berodde enligt säljaren förmodligen på en felaktighet som entreprenören stått för vid 
montage på grund av okunnighet eller att membranet inte varit skyddat före användning. 

Säljaren rekommenderar inte användning av svällfogband av bentonit i områden där vattentrycket 
varierar, som exempelvis i Stockholmsområdet. Anledningen till detta är att svällfogbandet 
krymper till sin ursprungsstorlek när grundvattenytan sjunker och det blir torrt. Det tar cirka 3 
dagar för svällfogbandet att expandera helt igen vid kontakt med vatten. Om svällfogbandet 
ständigt ska expandera och krympa kommer det till slut att spricka och förlora sin tätande 
förmåga. 
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Leverantör 3 
Säljare 3 har i 13 år arbetat med vattentäta produkter för grundkonstruktioner. Enligt säljaren är 
det framförallt beställaren och kostnaden som avgör vilka tätningsmaterial det är som ska 
användas. Säljaren rekommenderar användning av tätningsplåtar, svällfogband av bentonit, 
tätband och injekteringsslangar för vattentätning av husgrunder vid lågt vattentryck (källargrund).  
Vid högt vattentryck (till exempel parkeringsgarage) rekommenderas användning av HDPE eller 
bentonit membran, tätningsplåtar och injekteringsslangar.  

Om vattenläckage uppstår efter att man har applicerat ett membran utreds läckaget.  
I många fall är det montage- och installationsfel vid applicering av membran som är orsaken till 
läckage, vilket kan bero på okunnighet hos entreprenörer eller att anvisningarna som leverantören 
delar ut inte följs. Det kan även vara fel på produkterna, men i så fall upptäcks det oftast i tidiga 
arbetsskeden. 

Säljaren beskriver vidare att PVC-fogband används för att täta dilatationsfogar.  
Det har dock stora nackdelar som begränsar dess användning. Nackdelarna ligger i att banden 
oftast innehåller miljöfarliga ämnen och att svårigheter förekommer vid montage och installation.  
Hörn och vinklar måste förtillverkas på fabrik och skarvar kräver speciell utrustning och 
kompetens. 

Leverantör 4 
Teknisk säljare 4 har 11 års erfarenhet av produkter för vattentätning. Enligt säljaren är det 
framförallt beställaren som bestämmer vilka tätningsmaterial som ska användas. Konstruktörens 
åsikt, syftet med byggnaden och kostnaden är andra faktorer som bestämmer val av 
tätningsmaterial.  

För mindre byggnader under grundvattenytan rekommenderar leverantören oftast användning av 
tätningsplåtar som har en självhäftande beläggning på ena eller båda sidorna om plåten vilket ger 
god vidhäftning till färsk betong. Tätningsplåten rekommenderas tillsammans med tätband för att 
täta gjutfogar. För att täta dilatationsfogar används oftast PVC-fogband. Om beställaren vill ha en 
extra säkerhet mot fuktvandring genom betongen eller vill skydda grundkonstruktionen mot 
eventuell sprickbildning i betongen kan tätningsmembran och injekteringsslangar vara ytterligare 
säkerheter. 

Om läckage uppstår i konstruktionen vill man alltid ta reda på orsaken, vilket kan vara svårt. 
Oftast beror läckaget på felaktigt montage eller att betongen inte vibreras tillräckligt under 
gjutningen. Det kan även bero på att betongen har en styv konsistens eller att man har för långa 
gjutetapper.  

Leverantör 5 
Teknisk rådgivare 5 har jobbat inom vattentätning och tätningstekniker i cirka 30 år.  
För att vattentäta grunder under grundvattennivån används främst ett tätningssystem som 
innehåller tre olika tätningsmaterial, vilka är tätband, svällfogband och ett membransystem av 
natriumbentonit ihop med en HDPE eller LDPE folie. 

Orsaker till vattenläckage kan bero på fel i ritningar, oftast är det dock montagefel vid utförande 
av membrantätningar och detaljer i anslutningar. Detta är anledningen till att leverantören har 
kvalitetssäkringssystem, startmöten med bland annat arbetsledningen och en 
uppföljningsprocedur som ser till att det går rätt till vid användning av deras produkter. 

Rådgivaren berättar vidare att vid användning av svällfogband är det mycket viktigt att ha 
tillräckligt med täckande betongskikt, annars kan sprickor uppstå.  
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5. Förslag och utvärdering av metoder 
I detta kapitel presenteras ett urval av förslag på lösningar för vattentätning av grundkonstruktioner. 
Figurerna är typexempel på lösningar från leverantörerna. Dessa redovisas med författarnas generella intryck av 
litteratur- och intervjustudien för en sammanhållen bedömning utav lösningarna. Intervjuparternas åsikter om att 
sprickminimera betong tas upp innan urvalet av lösningar redovisas.  

5.1 Sprickminimerad betong 
I enighet med litteraturstudien bekräftar intervjustudien vikten av en väl utförd och projekterad 
betongkonstruktion. Exempelvis har konsult 1 varit med om ett fall där man som projektör vid 
revidering av betongens tjocklek inte anpassat armeringen för det, trots att man utökade 
tjockleken av betongen på order av entreprenören. Hur pass tät betong som önskas beror mycket 
på hur känslig byggnaden och dess innehåll är för läckage. Konsult 1 och 4 är vidare överens om 
att armeringskraven sedan övergången till Eurocode är alldeles för höga. När det kommer till 
förebyggande och krympsprickor är efterbehandling enligt konsult 4 väldigt viktigt, det får inte 
ske för snabbt vid varma temperaturer och inte heller får vattnet i betongen frysa vid gjutning 
under vintern. Under vintertid kan man använda isoleringsmattor för att undvika frysning.  

Tre entreprenörer upplyser om hur viktig bearbetning av betong är. Betongen måste härdas i 
lämplig takt och vid gjutning måste den vibreras ordentligt. Vidare berättar både flera konsulter 
och entreprenörer att man inte kompromissar med sprickminimeringen i betongen trots 
användning av utvändigt tätskikt. 
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5.2 Gjutfogar 
Utifrån litteraturstudien och vad två entreprenörer påpekat bör man vid användning av gjutfogar 
ta hänsyn till att fogytorna bör vara torra, rena och göras råa för att ballastmaterialet ska 
framträda för optimal vidhäftning vilket är gynnsamt för vattentätningen. 
 
Horisontell gjutfog 
Gjutfogen i figuren nedan tätas genom användning av membran tillsammans med tätningsplåt 
och injekteringsslangar. Membranet installeras endast längs med gjutfogen, vilket innebär att man 
förväntar sig att gjutfogen kan läcka och att betongen inte har genomgående sprickor. 
Användning av membran för att täta grundkonstruktioner under grundvattenytan 
rekommenderas av fyra konsulter, två entreprenörer och leverantörerna. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vid applicering av membran skall det tillses att skarvar och hörn är installerade i enlighet med 
anvisningar. Om grundkonstruktionen utsätts för grundvatten som innehåller kemikalier är det 
viktigt att använda ett kemikalieresistent membran (exempelvis HDPE) som litteraturstudien 
beskriver. Membran bör skyddas mot punkteringar som kan orsakas av exempelvis genomgående 
armeringsstänger mellan fundament och bottenplatta vilket påpekas av konsult 5. Vad som 
beskrivits om membran här gäller även i kommande förslag. 

Tätningsplåtar monteras ovanpå armeringen med 90 graders vinkel för att minimera risken att 
plåten förskjuts under gjutning. För att skydda plåten och eventuellt även armeringen från 
korrosion rekommenderas användning av tätningsplåtar med ett aktivt svällande skikt av bentonit 
på ena eller bägge sidorna om plåten. Denna typ av plåt rekommenderas av entreprenör 2 och 
leverantörerna. 

 

Figur	28.	Tätning	av	horisontell	gjutfog	(Haucon,	2015). 
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Injekteringsslangen är en produkt som huvudsakligen används som en extra säkerhet mot 
vattenläckage i anslutningen. Slangen injekteras i efterhand med injekteringsmedel som har i 
uppgift att fylla sprickor som uppstått i anslutningen. Användning av injekteringsslangar 
förespråkas av konsult 2 & 4, alla entreprenörer och leverantörerna. 

Vanliga injekteringsmedel är polyuretan och mikrocement. Polyuretan är lösare än mikrocement 
vilket innebär att den fyller ut sprickor bättre. Polyuretan är dock en kemisk plast och därför 
miljöfarligare än mikrocement. Vid utförande av vattentäta grundkonstruktioner är det av stor 
vikt att det sker av utbildade och erfarna yrkesmän, okunnighet och slarvfel vid installation och 
montage är oftast anledningen till att det läcker i fogar och kring anslutande element. Detta har 
angetts av tre konsulter, två entreprenörer och leverantörerna. 
 
Vertikal gjutfog 
Gjutfogen i figur 29 mellan två gjutetapper i en grundplatta tätas genom användning av membran 
tillsammans med tätningsplåt. Det som tidigare beskrivits om tätningsplåtar gäller även i detta fall. 
Betongstaven i figuren används för att täckskiktet av betong ska vara tillräckligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur	29.	Tätning	av	vertikal	gjutfog	(Cetco,	2011). 
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5.3 Rörelsefogar  
Vid vattentätning av rörelsefogar är det vanligt att man tätar fogen både på utsidan och centralt 
för att  förhöja säkerheten mot läckage. Användning av flera säkerhetsåtgärder förespråkas av 
entreprenör 4 och leverantörerna. 
 
Dilatationsfog utan membran 
Vid tätning av dilatationsfogar utan membran används vanligen PVC-fogband. Banden är 
utformade på olika sätt och är mycket flexibla. Användning av PVC-fogband förespråkas av alla 
entreprenörer och leverantörerna. Figur 30 visar en lösning med tre PVC-fogband vilket fungerar 
utmärkt vid noggrant utförande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PVC-fogband har flera nackdelar som nämns både i litteraturstudien och av konsult 4 samt 
leverantör 3. Nackdelarna är att banden är svåra att installera och skarvning kräver speciell 
utrustning och kompetens. Hörn och vinklar måste förtillverkas på fabrik. 
Vid val av PVC-fogband bör man undvika produkter som innehåller miljöfarliga ämnen, 
mjukgöraren i vissa PVC-fogband kan innehålla detta enligt litteraturstudien och leverantörer. 
 
Dilatationsfog med membran 
Dilatationsfogen i figur 31 tätas genom utvändig membrantätning tillsammans med PVC-
fogband. Man har i detta fall lagt ett extra lager membran längs dilitationsfogen som en extra 
säkerhet.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Figur	31.	Tätning	av	dilatationsfog	(Cetco,	2011). 

Figur	30.	Tätning	av	dilatationsfog	(Cetco,	2016). 
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5.4 Fundament 
I figur 32 har man valt att täta fundamentet med ett heltäckande membranskikt.  
Ett annat alternativ som tas upp i litteraturstudien är att dra membranet mellan fundament och 
grundplatta ifall det inte går någon armering genom gjutfogen. Det hade varit en 
produktionsanpassad lösning eftersom man då slipper vika membranet kring fundamentet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur	32.	Tätning	av	fundament	(Cetco,	2001). 
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5.5 Pålar 
Pålhuvud 
Pålhuvudet i figur 33 bildar en diskontinuitet i det heltäckande tätskiktet vilket innebär att en 
extra tätning behövs. Pålhuvudet tätas även med flytande membran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pålar och pålplatta 
Figur 34 visar ett fall där pålar är anslutna till en pålplatta under en grundplatta. Bottenplattan och 
pålplattan tätas med ett heltäckande membranskikt och pålhuvudena omringas med svällfogband 
som utgör den sekundära tätningen. Svällfogband av bentonit har en lång livslängd och tätar så 
länge konstruktionen existerar. Användning av svällfogband i grundkonstruktioner 
rekommenderas av fyra konsulter, tre entreprenörer och leverantörerna. 

När svällfogband används måste man framförallt se till att täckskiktet av betong till närmaste kant 
är tillräckligt för att det inte ska spricka vid svällning av fogband. Detta betonas av konsult 1 och 
leverantörerna.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figur	34.	Tätning	av	pålar	anslutna	till	pålplatta	(Cetco,	2001). 

Figur	33.	Tätning	av	påle	(GCP,	2015).	



 

46 

5.6 Förankring 
Ett helttäckande membranskikt utgör den yttre tätningen av grunden i figur 35. Förankringen 
omringas av svällfogband precis där den penetrerar membranet. Litteraturstudien och leverantör 
2 framhåller att bentonitbaserade produkter som svällfogband lämpar sig i områden med ständigt 
vattentryck, eftersom varierat vattentryck kan resultera i att bentonitleran förlorar sina tätande 
egenskaper på grund av svällning som efterföljs av krympning. Vid varierat vattentryck 
rekommenderas användning av passiva tätband istället för svällfogband. 
Förutom användning av membran tätas gjutfogen i anslutningen mellan yttervägg och grundplatt 
med svällfogband och injekteringsslang. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Figur	35.	Tätning	av	förankring	(Cetco,	2011). 



 

47 

5.7 Genomföringar 
Ytterväggen i figur 36 tätas med ytvändigt membranskikt. Runtomkring genomföringen har man 
lagt dubbelt lager av membran som en extra säkerhet. Ytterligare en säkerhet är svällfogbandet 
kring genomföringen centralt i ytterväggen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur	36.	Tätning	av	genomföring	(Mapei,	2012) 
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6. Sammanfattning 
I detta kapitel sammanfattas rapporten med diskussion, kritisk reflektion, slutsats och förslag till vidare studier. 

6.1 Diskussion  
Utifrån dagens kunskaper kring tätningstekniker är det uppenbart att byggsektorn kan utvecklas 
avsevärt i denna aspekt. Byggnader med grundkonstruktioner under grundvattennivån blir allt 
vanligare. Vattentätning av dessa konstruktioner är kritiska för att bevara byggnadens 
beständighet. Vattentätheten beror enligt författarna framförallt på tre faktorer, dels om breda 
genomgående sprickor existerar, hur väl tätade fogar är och hur väl man tätat anslutande element. 

Det finns många tätningstekniker på marknaden. Valet av teknik beror på vilka täthetskrav man 
har på byggnaden, beroende på dess funktion och hur mycket man som kund är villig att betala 
för att garantera en vattentät byggnad. Nyckeln i valet av teknik ligger i att förstå respektive 
tekniks egenskaper och begränsningar. Exempelvis förespråkas olika tätningstekniker beroende 
på hur stort vattentrycket är. Studiens resultat gör det tydligt att vattentätning kan ske 
framgångsrikt på flera sätt, varav tätheten framförallt beror på hur väl det utförs. I många fall 
skyller man på slarv hos hantverkare, utan att fråga sig varför det slarvas. Vad som kan underlätta 
för hantverkare är att förse entreprenören med isometriska ritningar vid komplicerade 
anslutningar och detaljer.  

Projektörer och entreprenörer bör tillsammans göra nya risk- och konsekvensanalyser inför varje 
projekt vid val av tätningssystem, istället för att projektören ständigt ska ta med sig föreskrifter 
från tidigare projekt. Parterna bör diskutera olika alternativ och medvetandegöra varandras 
riskhantering vid olika tätningsalternativ. Tillsammans kan man presentera alternativen för 
kunden som då får avgöra vilken teknik man använder sig av och vilka risker och kostnader det 
innebär.  

Vid val av tätning med membran måste hänsyn tas till den långsiktiga förmågan hos 
geomembran. Den nuvarande förutsägelsen av livslängden baseras huvudsakligen på empirisk 
data. Det finns inga existerande exempel som påvisar att det är hållbart att välja geomembran 
som tätning av byggnader som är dimensionerade för en 100 årig livslängd.   

Rapportens resultat speglar på många sätt litteraturstudien, som grundar sig mycket på hur man 
undviker sprickor och hur man tätar fogar och anslutande element. Den mänskliga faktorn spelar 
en högst avgörande roll vid montage och installation av tätningsdetaljer. Litteratur- och 
intervjustudien konfirmerar att forskningsfrågan är högst relevant. 

Problematiken vid vattentätning är identifierad och författarna hoppas att arbetet skjuter 
branschens utveckling ett litet steg framåt i projektering och utförande. Att i första hand 
säkerställa att konstruktionen håller sig tät med flera säkerhetsåtgärder är väl värt ansträngningen 
med tanke på kostnaderna för att reparera misslyckade system. Under produktionen bör 
tätningssystemen inspekteras noggrant för att minimera misstag som kan ske på grund av den 
mänskliga faktorn.  

Ett tätningssystem under marknivå som är undermåligt utformat eller slarvigt installerat kan vara 
en ekonomisk tidsbomb för ägaren ifall tätningen fallerar under byggnadens livstid.  
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6.1.1 Kritisk reflektion 
Rapportens resultat baseras uteslutande på litteratur- och intervjustudien. Vad som skulle 
komplettera studien vore verkliga fallstudier som bekräftar alternativt bestrider teorier och 
resonemang. Vidare kan det sägas att intervjustudien kunde varit mer omfattande med fler 
intervjupersoner bland respektive part för att kunna dra generaliserade sammanfattningar av 
parternas vy på de utslagsgivande faktorerna. Studiens omfång innebär att de avgörande 
faktorerna inte blir så pass omfattande som man kan önska sig. Studien ger istället en 
fingervisning om i vilken riktning man bör vända sig för djupgående studier. 

6.2 Slutsats 
Studien undersökte vilka problem och svårigheter det finns kring vattentätning av 
grundkonstruktioner under grundvattenytan. Problematiken har identifierats och metoder för att 
förebygga typiska misstag är framförda. Syftet är att för svenska konstruktörer presentera hur 
man projekterar fuktsäkra grundkonstruktioner under grundvattenytan. Övriga parter med en 
betydande roll i byggfasen skall också kunna följa med i rapporten för en bättre förståelse och 
kännedom.  

Kompetensen finns i branschen men återkopplingen och feedbacken har varit synnerligen 
begränsad. Åsikter och kunskap är spritt mellan många källor vilket gör att en enhetlig bild 
saknats. 

Författarnas slutsatser ifrån studien är följande tre punkter: 

• Konstruktörer ska vid projektering sluta ta med färdiga föreskrifter från tidigare projekt 
gällande vattentätning. Istället bör man med entreprenören diskutera och överväga olika 
alternativ för att medvetandegöra varje parts del av riskhanteringen vid val av 
tätningsteknik. 
 

• Vid komplicerade anslutningar och detaljer som är kvalitetskritiska med avseende på 
tätningen bör man leverera isometriska perspektiv alternativt digitala ritningar med 3D 
perspektiv. Om man framför en tydlighet som inte går att missförstå minimerar man den 
mänskliga faktorns inverkan.  
 

• Man bör utbilda och säkerställa att hantverkare på byggarbetsplatsen är medvetna om 
utförande och syfte med tätningstekniker. Tätningsteknik bör väljas med hänsyn till 
produktionsvänligheten vid utförande. Konstruktörer och entreprenörer bör efter varje 
projekt utvärdera val av metoder, för att till nästa projekt undvika eventuella svårigheter 
och problem.   
 

 

 

 

 

 

 



 

50 

6.3 Förslag till fortsatta studier 
Vattentätheten hos betongkonstruktioner beror enligt författarna i stort på huruvida för breda 
genomgående sprickor existerar, hur väl tätade fogar är och hur väl tätat det är kring anslutande 
element. Utifrån detta föreslår författarna att framtida studier kan hållas till att utreda en av de 
utslagsgivande faktorerna. Att hålla sig till endast en faktor skulle innebära djupare insikt och 
större förståelse. Om man skulle fokusera på gjutfogar hade man exempelvis kunnat göra 
kvantitativa enkätundersökningar bland hantverkare. Statistik på vad till exempel hantverkare 
anser är produktionsvänligt hade inneburit generaliserbara resultat.  
Ett annat förslag till fortsatt studie är att undersöka om man kan kompromissa med betongens 
exponeringsklass när grundkonstruktionen har heltäckande utvändigt membran och därmed inte 
är i kontakt med grundvatten. 
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