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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete behandlar ämnet sunda hus. Vi har studerat betongplattan med 
dess ytskikt för att se dess påverkan på inomhusmiljön. Anledningen till att denna 
rapport har skrivits är att NCC, i samarbete med Stångåstaden AB, är intresserade av 
att få reda på materials påverkan på inomhusmiljön. Studien har utförts i Linköping på 
Kv. Irrblosset vilket uppförs som ett sunt studentboende. 
 
Vi har delat upp examensarbetet i två studier, betongstudie och en studie av 
betonggolvens ytskikts. För att öka förståelsen för ämnet har vi gjort en grundlig 
teoretisk referensram. 
 
Betongstudien har utförts med hjälp av studiebesök och intervjuer. För att påskynda 
uttorkningstiden hos betongen anser vi att vibreringsfri och snabbtorkande betong är 
lämpliga val för att åstadkomma en sund inomhusmiljö. 
 
Valda ytskikt på Kv. Irrblosset har utifrån miljö, kvalitet och hälsa studerats. Vi har 
sedan angett förslag på alternativa ytskikt som kan användas för att öka 
inomhuskomforten. Exempel på ytskikt som är speciellt lämpade för en sund 
inomhusmiljö är löslagda trägolv och linoleum som är valda material på Kv. 
Irrblosset. 
 
Efter våra intervjuer har vi kommit fram till att ett kvalitetsarbete är viktigt för att 
uppnå en sund inomhusmiljö. Kvalitetsarbete måste genomsyra hela företaget från 
ledning till produktion. Kvalitet kan definieras som en ständig strävan för att bli 
bättre. 
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Abstract 
 
This graduate work discusses the subject healthy buildings. We have studied concrete 
floor and floor materials to find out their influence on the indoor environment. The 
reason that this graduate work was written is that NCC in corporation with 
Stångåstaden AB are interested in materials influence on the indoor environment. The 
study has been accomplished in Linköping at Kv. Irrbloset, which is built as a healthy 
building for students. 
 
Our graduate work contains two different studies, a study about concrete and a study 
about concrete floor’s material. We have done a thorough literature study to enlarge 
our comprehension about the subject. 
 
The study that discusses concrete has been accomplished by interviews and 
educational visits. To speed up the time of desiccation in concrete structures a use of 
vibration free concrete and fast drying concrete are suitable choices to get a healthy 
indoor environment. 
 
Chosen floor materials at Kv. Irrblosset have been studied from an environmental, 
quality and health kind of view. We have recommended alternative materials that can 
be used to increase the quality of the indoor environment. Floor materials that are 
especially suitable for a healthy indoor environment are wooden floors with no glue 
and linoleum. 
 
After several interviews we figured out that quality work is very important to reach a 
healthy indoor environment. Quality work must be a part of the whole company and a 
definition of quality can be a permanent aspiration to become better. 
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Förord 
 
Vi vill inleda detta arbete med att tacka några personer vars stöd och kunskap har 
varit till stor hjälp. Först vill vi rikta ett stort tack till vår handledare på NCC, Dan 
Bäckman, som gav oss detta intressanta uppdrag i samarbete med Agneta Dagersten 
från Stångåstaden AB. Vi vill även tacka all personal på Kv. Irrblosset och då främst 
Jan Esping som gett oss obegränsad tillgång till byggarbetsplatsen. Tack också till 
Mari Karlsson på Ballast Öst för mycket intressant kunskap angående 
fuktmätningarna som utfördes på Kv. Irrblosset. 
 
Detta examensarbete omfattar 10 poäng vardera och är en avslutande del i vår 
utbildning på byggingenjörsprogrammet, 120 poäng, vid Linköpings tekniska 
högskola. Vår examinator Torgny Borg har stöttat och hjälpt oss under hela arbetets 
gång. Tack! 
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1 Inledning 
 
Sjuka hus syndromet uppträder då fler personer än normalt i en byggnad klagar på 
olika medicinska symptom som kan bero på inomhusmiljön. I Sverige har vi sedan 
1960–talet haft problem med så kallade sjuka hus. Enligt en definition av WHO består 
sjuka hus syndromet av irritation i ögon, hud och övre luftvägar samt allmänsymptom 
som huvudvärk, illamående och trötthet. Samtliga symptom kan förekomma vid andra 
sjukdomar, men i ett sjukt hus finns vanligen ingen sådan förklaring hos de drabbade 
personerna. 
 
Som motsats till sjuka hus introducerades begreppet sunda hus. Sunda hus skulle 
byggas av sunda material, något som gärna tolkades som naturliga material, och 
enbart vissa byggnadstekniska lösningar skulle användas då de uppfattas som sunda i 
sig. 
 
Enligt vår uppfattning påverkar främst tre aspekter möjligheten att få ett sunt hus: 
 

• Material 
• Utförande 
• Konstruktion 

 
Något förenklat kan sägas att ett sunt hus är ett hus där byggnadsmaterial och 
konstruktion är beständiga samt att de bidrar till en varaktig och sund inomhusmiljö. 
Inomhusmiljön omfattar bl.a. klimat, komfort, luftkvalitet, belysning och akustik. 
 
Byggbranschen har under de senaste åren blivit mer medveten om konsekvenserna av 
sjuka hus. Därför uppförs idag sunda hus för att öka kvalitén på inomhusmiljön. 
Sunda hus konceptet kan locka till sig fler potentiella hyresgäster eftersom bostäderna 
byggs för människans hälsa. 
 
I Linköping råder det brist på studentbostäder och därför uppför hyresbolaget 
Stångåstaden AB nya bostäder i attraktivt läge i närhet till universitet och centrum. 
Dessa bostäder byggs med konceptet sunda hus i samarbete med NCC Construction 
Sverige AB.  
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1.1 Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete är att bidra med kunskap så att framtida hus får en 
god inomhusmiljö samt ge förslag på alternativa metoder och golvmaterial. 
 

1.1.1 Problemställningar 
 
För att uppfylla syftet måste följande frågor besvaras: 
 

• Vilka speciella egenskaper har betong? 
• Hur påverkar fukt i betong inomhusmiljön?  
• Vilka alternativa konstruktioner finns som kan förbättra inomhusmiljön? 
• Hur påverkar kvalitetstänkande att sunda golv uppnås? 

1.2 Avgränsningar 
 
Vi kommer enbart att studera betonggolv och ytskikt som ligger an mot 
grundkonstruktionen platta på mark på Kv. Irrblosset. Ett tiotal olika kriterier utgör en 
sund inomhusmiljö såsom buller, fukt, radon och belysning. Vi har valt att fördjupa 
oss i fuktproblemet då vi anser det som den största anledningen till det så kallade 
sjuka hus syndromet. 
 

1.3 Intressenter 
 
Detta utredande examensarbete skrivs på uppdrag av NCC Construction Sverige AB. 
Problemområdet har tagits fram i samråd mellan författarna och företaget. Vi har fått 
ganska fria händer att utforma studien på det sätt vi ansett vara lämpligt. Vi har 
dessutom erhållit stöd från NCC såsom kontakter med intervjupersoner samt en fri 
tillgång till arbetsplatsen Kv. Irrblosset. Tack vare att undersökningen inte utförs av 
NCCs egen personal anser vi att förutsättningarna ökar för att fler aspekter och åsikter 
kan komma fram än annars. 
 
Då detta examensarbete behandlar frågor som det har diskuterats mycket om den 
senaste tiden anser vi att byggbranschen i allmänhet är tänkbara intressenter och då 
främst personer inom produktion av det nya sortens boende, så kallade sunda hus. 
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1.4 Disposition 
 
Examensarbetet följer strukturen som visas i figur 1.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.1: Examensarbetets disposition 
Källa: Författarna 
 
 

1. Inledning 

2-5. Referensram 

6. Beskrivning av Kv. Irrblosset 

7–9. Studier på Kv. Irrblosset 

Inledningskapitlet ger en bakgrund till det valda ämnet, redogör 
för syftet med studien samt presenterar de frågeställningar vi 
ämnar besvara. 

10. Analys 

I det andra till femte kapitlet presenteras den teori som ligger till 
grund för vår förståelse av ämnet. Referensramen kan liknas vid 
en meny av ett antal aspekter som är betydelsefulla för att kunna 
uppnå friska och sunda golv i byggnader. 

Kapitel sex är en kort presentation av studerat objekt, Kv. 
Irrblosset. Kapitlet innehåller även en beskrivning av 
Stångåstadens kvalitets- och miljökrav. 

Kapitel sju och åtta redogör för resultatet av våra empiriska 
studier om betong och dess ytskikt på Kv. Irrblosset. Kapitel nio 
beskriver kvalitetsarbetet på Kv. Irrblosset. 

I det elfte kapitlet sammanfattar vi vårt resultat samt presenterar 
ett antal olika förslag för att förbättra inomhusmiljön. 

11. Förslag 

I det tionde kapitlet jämförs teorin och empirin med varandra i en 
analys. 

12. Diskussion 

I vårt tolfte och sista kapitel besvaras de frågeställningar som 
uppkom vid arbetets start. 



Sund inomhusmiljö 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
~4~ 

1.5 Metod 
 
Metoden syftar till att förklara för läsaren hur vi gått tillväga för att samla och 
bearbeta den information som presenteras i examensarbetet. 
 

1.5.1 Källor 
 
Examensarbetets källor består av skriftliga källor, Internetsidor, studiebesök samt 
intervjuer. Även Universitetslektor Torgny Borg, verksam på Institutionen för Teknik 
och Naturvetenskap, har aktivt hjälpt oss att finna relevanta källor. Dan Bäckman, 
handledare på NCC, har också gett förslag på olika källor samt skickat material till 
oss. Agneta Dagersten har gett mycket intressant information om Stångåstadens 
miljö- och kvalitetskrav. I examensarbetet där hänvisning till källor görs används ett 
latinskt ord, ibid. Detta är en förkortning av ordet ibidem vilket betyder ”samma som 
tidigare” och detta använder vi i de fall där samma författare förekommer i en rad 
sammanhängande stycken. 
 

1.5.2 Intervjuer 
 
Den intervjuform som användes var den öppna, vilken syftar till att få tillgång till 
individens upplevelse av ett fenomens kvalitet och betydelse. En vid fråga ställs som 
intervjuaren följer upp med följdfrågor för att fördjupa förståelsen av det 
respondenten vill belysa. Vi valde den öppna intervjuformen av den anledningen att 
önskad information snarare är kvalitativ än kvantitativ. Vi har gjort tre intervjuer med 
personer som vi anser har goda kunskaper inom det aktuella ämnet. Då intervjuer 
pågick regelbundet och ibland oförberett bifogas därför inte frågorna som ställts vid 
intervjutillfället. 

1.5.3 Metod- och källkritik 
 
Vid intervjuer finns alltid en risk för att den intervjuade börjar handla strategiskt 
vilket resulterar i att svaren kan bli förvanskade. Med detta avses bland annat att den 
intervjuade vill ge ”rätt svar” och på så sätt svara vad denne tror att den som 
intervjuar vill höra. De personer som genomför intervjuerna kan också medvetet eller 
omedvetet styra intervjun mot ett önskat håll. 
 
Då intervjuarens förförståelse av ämnet lägger grunden för frågorna får samtliga 
intervjuer anses som mer eller mindre subjektiva. Vad som kan göras för att inte få 
negativa effekter på arbetet är att vi gör oss medvetna om vår egen förförståelse, 
granskar oss själva ordentligt. Viktigt är också att inför en intervju vara väl förberedd 
på svar som kanske är oväntade. 
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2 Betong 
 
Betong har för många kommit att framstå som en symbol för det moderna 
industrisamhället. Betong används idag i alla tänkbara olika konstruktioner. Betong är 
ett naturmaterial som har en given plats i ett framtida Sverige. 

2.1 Historia 
 

 
 
Figur 2.1: Pantheon, Rom 
Källa: Internet 8 
 
Betong har använts som byggnadsmaterial i över 2000 år, till exempel byggde 
Romarna akvedukter och broar i betong, och idag är betongen ett av de viktigare 
materialen när vi bygger vårt framtida samhälle. De material och råvaror som används 
för produktion är i huvudsak naturmaterial såsom cement, sand, sten, vatten och luft 
(Internet 1). 
 
Romarna kallade sitt betongliknande material concretum eller caementum. Betongen 
härstammar från grekerna som göt sina första betongmurar 200 före Kristus. Romarna 
utvecklade blandningen av kalk, vatten och vulkanisk pozzolana-jord till ett lika 
beständigt material som våra dagars betong (ibid). 
 
Större delen av antikens Rom bestod av betongbyggnader; akvedukter, hamnar, arenor 
och teatrar. Pantheon och termerna (stora badanläggningar) är långlivade 
praktexempel på detta. Resterna av kejsar Hadrianus villa visar på ett pedagogiskt sätt 
skalmurstekniken som konstruktionsprincip. Betongen göts i lådformar som var 
murade i tegel och tjänade samtidigt som fasadmaterial. Romarnas stora kupoler och 
valv var möjliga att konstruera tack vare betongen (Internet 2). 
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Figur 2.2: Invändigt i Pantheon, Rom 
Källa: Internet 7 
 
Grundreceptet idag är i stort sett samma som under antiken. Pozzolana-jorden ersattes 
på 1800-talet av cement, en blandning av bränd kalk och lera. För att tillreda en sats 
betong krävs en del vatten, en del cement, två delar sand och tre delar grus, som i 
sammanhanget kallas för ballast. Den formbara massan bearbetas genom vibrering. I 
en intensiv kemisk process reagerar cementen med vatten, under några dygn när 
betongen stelnar. Vid själva byggandet används förtillverkade betongelement eller 
platsgjutning (Internet 2). 
 

2.2 Betongframställning 
 
Betong är det byggmaterial vi får genom att blanda cement, vatten och en blandning 
av sten och sand (ballast) i de ungefärliga proportionerna 13:7:80, se vidare figur 2.3. 
När cementkornen träffas av vatten påbörjas omedelbart en rad reaktioner. I kontakten 
med vattnet omvandlas den kemiska sammansättningen i cementet och nya ämnen 
bildas. De bäddar in ballasten i en klibbig pasta som inom några timmar stelnar till en 
fast massa, betong (ibid). 

2.3 Betongens beståndsdelar 
 

 
 
Figur 2.3: Betongens beståndsdelar. Vatten, tillsatsmedel, cement samt ballast. 
Källa: Internet 3 
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2.3.1 Cement 
 
Inom betongtekniken används olika cement med varierande sammansättning och 
egenskaper. Gemensamt för cement är att det reagerar med vatten oberoende av 
lufttillgång. Detta gör att exempelvis undervattensgjutningar är möjliga. I Sverige 
anges vilka krav som ställs på cement när det gäller till exempel kemisk 
sammansättning, bindetid, hållfasthet och volymbeständighet. Portlandcement är det 
vanligaste bindemedlet för betong i Sverige. Det tillverkas av kalksten som finmals 
och bränns till klinker. Blandningen bränns i en lång roterande ugn som värms till 
högst cirka 1400 °C och när bränningen är klar kyls slutprodukten. Klinkern mals 
sedan tillsammans med gips och tillsatsmaterial. Tillsammans med bland annat 
bindetidsreglerare (gips) mals slutprodukten till färdigt portlandcement. Att 
portlandcement hårdnar beror på reaktionen mellan kalciumsilikater och vatten 
(Andersson, 1990).  
 

2.3.2 Vatten  
 
Det vatten som används vid betongtillverkningen får inte innehålla för betongen 
skadliga ämnen. Som huvudregel sägs att allt drickbart vatten är användbart. I 
korrosionskänslig miljö och armering är det förbjudet att använda havsvatten vid 
betongtillverkning då detta vatten innehåller klorid som påverkar konstruktionen 
(ibid). 
 

2.3.3 Ballast  
 
Ballasten är bergartsmaterial såsom fingrus, singel, sand och makadam som blandas 
in i betongen. För att få en bra kornstorleksfördelning, se figur 2.4, används flera olika 
ballaststorlekar vid tillverkningen. Med en bra kornstorleksfördelning menas att det 
tomrum som bildas runt de stora stenarna ska fyllas ut av grus och utrymmet mellan 
gruskornen ska fyllas ut av sand (ibid). 

 
Figur 2.4: Ballast med bra kornstorleksfördelning 
Källa: Andersson, 1990 
 
De bästa tillgångarna är sorterade jordarter som innehåller just de kornstorlekar som 
behövs för tillfället. Det gäller flod- och strandavlagringar och i Sverige liksom i 
övriga tidigare nedisade områden framför allt isälvsavlagringar. Materialet i dessa har 
ofta en sådan sammansättning att det direkt kan användas till bland annat betong 
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(naturgrus). Om så inte är fallet, kan material fås fram genom krossning, s.k. 
bergkross (Lundqvist, 1993). Ballastens yta, se figur 2.5, påverkar betongmassans 
egenskaper såtillvida att en betong av bergkross (makadam) kräver mer vatten än en 
betong med naturgrus (Andersson, 1990). 
 

 
Figur 2.5: Naturgrus och bergkross 
Källa: Andersson, 1990 
 
Kornstorleksfördelningen visas med en siktkurva. För att bestämma 
kornstorleksfördelningen tas ett prov av ballastmaterialet och låter sedan provet 
passera siktar med successiv minskande maskvidd. Kvarstående material vägs på 
varje sikt och den passerade mängden beräknas för varje sikt som sedan förs in i ett 
siktdiagram (ibid). 
 

2.3.4 Tillsatsmedel  
 
För att förbättra vissa egenskaper hos färsk och hårdnad betong används 
betongtillsatsmedel. Olika fabrikat inom samma grupp kan ge olika 
egenskapsförändringar, därför måste förprovningar alltid göras på betongstationen 
innan tillsättning. Alla tillsatsmedel utom kalciumklorid (CaCl2) måste vara 
typgodkända. Tillsatsmedlen klassificeras efter de effekter de åstadkommer hos 
betongen enligt följande (ibid). 
 

1. Luftporbildande tillsatsmedel 
 
Luftporbildande tillsatsmedel ger en ökad lufthalt i betongen genom vilken framförallt 
frostbeständigheten förbättras. Betong som saknar luftporbildande medel får sprickor 
genom att vatten samlas i porer som blir till is. Det är viktigt att tillsatsmedlet är 
stabilt så att de ej försvinner vid till exempel transport, vibrering samt att luftporerna 
ej är för stora (ibid). 
 
 

 
 
Figur 2.6: Betong utan luftporbildande medel 
Källa: Andersson, 1990 
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Figur 2.7: Betong med luftporbildande medel 
Källa: Andersson, 1990 

 
2. Accelererande tillsatsmedel 

 
Om accelererande tillsatsmedel tillsätts ökar värmeutvecklingen och därmed fås en 
högre korttidshållfasthet. Detta tillsatsmedel kan därför användas vid betonggjutning 
vintertid och där en snabb formrivning önskas. Kalciumklorid är den vanligaste 
acceleratorn i betong. Risken för korrosion på ingjutet armeringsstål ökar dock 
avsevärt i närvaro av klorider. Därför får kalciumklorid inte användas i 
spännbetongkonstruktioner eller i utomhuskonstruktioner (Andersson, 1990). 
 

3. Retarderande tillsatsmedel 
 
Ibland önskas en förlängd tid innan betongen tillstyvnar, till exempel vid långa 
transporter, hög temperatur eller vid avbrott i gjutningen. Olika tillsatsmedel ger olika 
retardation och även samma tillsatsmedel kan ge olika retardationer beroende av till 
exempel temperatur och dosering (ibid). 
 

4. Vattenreducerande tillsatsmedel 
 
Vattenreducerande tillsatsmedel kan användas för att förbättra betongens 
gjutegenskaper utan att försämra hållfastheten. Lösare konsistens med samma mängd 
vatten kan fås eller så minskas vattenbehovet med bibehållen konsistens (ibid). 
 

5. Flyttillsatsmedel 
 
Flyttillsatserna gör det möjligt att tillverka en extremt lättflytande betong med 
minskande risk för separation. En sådan lättflytande betongmassa underlättar 
gjutningen av betongkonstruktioner så att arbetet blir arbetsmiljömässigt lättare. 
Betongmassan har kvar flytegenskaperna i ca 30-60 minuter, därefter blir 
betongmassan obearbetbar (ibid). 
 

2.4 Färsk betongs egenskaper  
 
Betongproportioneringen syftar främst till att tillgodose kraven på den hårdnande 
betongens egenskaper, till exempel hållfasthet, täthet och frostbeständighet. Färsk 
betong ska även sammansättas så att den uppfyller ställda krav på gjutegenskaper och 
sammanhållning (ibid). 
 
En betongs gjutegenskaper karakteriseras ofta med begreppet arbetbarhet. Detta är ett 
mått på den energi som behövs för att packa betongen tillfredställande, det vill säga 
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fylla ut formen fullständigt och omsluta allt ingjutningsgods. Ett mått på 
betongmassans sammanhållning under transport och bearbetning är stabiliteten. Dålig 
stabilitet hos betong kan resultera i stenseparation eller bruksseparation (Andersson, 
1990). 
 

2.4.1 Arbetbarhet 
 
Att mäta arbetbarheten kan vara svårt. Därför bestäms istället betongens konsistens 
som används som ett indirekt mått på arbetbarheten. Vattenhalten är den viktigaste 
konsistensbestämmande faktorn. När mer vatten tillsätts blir betongen lättare att 
arbeta med. I Sverige används i huvudsak tre typer av mätutrustningar för 
konsistensbestämning, utbredningsmått, sättkonen, och vebemätning (ibid). 
 

1. Utbredningsmått 
 
Utbredningsmått används för lösa konsistenser så kallad flytbetong. En liten 
betongkon fylld med betong sätts på en platta som lyfts och som sedan släpps. Den 
horisontella utbredningen mäts i mm och detta är utbredningsmåttet. Lös konsistensen 
ger större utbredningen och därmed bli utberedningsmåttet större (ibid). 
 

2. Sättkon 
 
Sättkonen är en plåtkon som fylls med betongmassa på föreskrivet sätt. När plåtkonen 
lyfts upp sjunker betongen samman och nedsjunkningen i mm anges som sättmått, se 
figur 2.8. Detta innebär att ju lösare konsistens ju mer nedsjunkning och desto större 
sättmått (ibid). 
 

 
 
Figur 2.8: Sättkonsprov 
Källa: Gillberg m.fl. 1991 
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3. Vebemätare 
 
Vebemätare används för styvare betonger. En sättkon placeras i en cylindrisk 
behållare, enligt figur 2.9, som är fäst vid ett vibratorbord. En skiva placeras på den 
avformade konen och när vibratorn startas omformas konen till en cylinder. Tiden i 
sekunder för denna omformning anges som konsistensen i vebe. En lös konsistens ger 
en snabbare omformning och därmed kortare tid och lägre vebe (Andersson, 1990). 

 
 
Figur 2.9: Vebemätare 
Källa: Andersson, 1990 
 

2.4.2 Stabilitet  
 
Stabiliteten är ett mått på betongmassans sammanhållning under transport och 
bearbetning. De två olika typerna av instabilitet hos betongmassan är sten och 
bruksseparation. Stenseparation resulterar i mer eller mindre komplicerade gjutsår 
som måste åtgärdas och bruksseparation som innebär att betongens yta får låg 
hållfasthet och sprickor (ibid). 
 

2.4.3 Lufthalt  
 
Med lufthalt menas normalt den lufthalten den färska betongen har. I all färsk betong 
finns alltid en mängd luft. En normal betong utan tillsatsmedel har cirka 2 % lufthalt. 
Den lufthalt som behövs för att ge betongen tillfredställande frostbeständighet är 
normalt 4-7 %. Luftporbildande tillsatsmedel måste i regel användas för att uppnå 
frostbeständighet (ibid). 
 

2.5 Betongens hårdnande  
 
Flera kemiska reaktioner börjar omedelbart då cement rörs ut i vatten. Dessa 
cementreaktioner sker under värmeutveckling. Behövs tidig formrivning vid 
betonggjutning vintertid är värmeutvecklingen ofta en fördel. Cementets 
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reaktionsvärme håller då den nygjutna betongens temperatur över fryspunkten till dess 
att erforderlig hållfasthet har uppnåtts. Risken ökar dock för avsvalningssprickor i 
konstruktionen (Andersson, 1990). 
 
De kemiska reaktionerna kräver tillgång till vatten, därför ska fukthalten i 
lagringsmiljön vara hög till en början. Det finns tre olika sätt att härda betongen, dessa 
är: 

• Vattenhärdning 
Betongytan vattnas regelbundet så att den blir fuktmättad. Dock ej vintertid då det 
finns risk för frysning (ibid). 
• Membranhärdning 
Betongytan förseglas, med t.ex. en plastfolie, så att avdunstningen blir minimal. 
All byggfukt blir därmed tillgänglig till cementreaktionen (ibid). 
• Lufthärdning 
Inga åtgärder vidtas för att förhindra avdunstning. Metoden är ej att 
rekommendera då täta konstruktioner önskas (Internet 4). 

 
För att bäst uppnå betongens hårdnande är vattenhärdning det bästa alternativet. 
Ständig luftlagring eller membranhärdning ger efter en tid vattenunderskott då 
reaktionerna så gott som helt upphör (Andersson, 1990). 
 
Membranhärdning ger inte betong med samma höga kvalitet som fukthärdning. 
Hållfasthetsnivån för ständig vattenlagring uppnås inte även om fuktlagringen 
återupptas efter en tid. En försenad eller utebliven fukthärdning har också negativ 
effekt på betongens beständighet. Reaktionsförloppet och därmed utvecklingen av 
betongens egenskaper är starkt beroende av lagringstemperaturen. En hög temperatur 
under den tid då cementreaktionerna pågår resulterar i en ökad reaktionshastighet. För 
en och samma betong blir dock sluthållfastheten något lägre om temperaturen hålls på 
en måttlig nivå (ibid). 
 

2.6 Betongens struktur 
 
Innan betongen härdat är utrymmet mellan ballaststenarna en gröt av cement upplöst i 
vatten. När det lösa cementet hydratiserar (då vattnet binds till cementen) bildas 
nålformiga fällningar på cementkornen och ballastkorn. Efter hand kommer allt mer 
av mellanrummen mellan cementkorn och ballast att fyllas av sådana utfällningar. Till 
sist finns en sammanhängande massa av hydratiserad cement där ballast och 
cementkorn är fastlåsta (ibid). 
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2.7 Hårdnad betongs egenskaper  
 
De mest intressanta egenskaperna hos betong är: 
 

• Hållfasthet  
• Permabilitet 
• Beständighet 
• Brandhärdighet 
• Fuktrörelse 

2.7.1 Hållfasthet  
 
Tryckhållfasthet är ett av de viktigaste kraven på hårdnad betong, denna är även en 
indikator på flera andra egenskaper. Den viktigaste faktorn som påverkar betongens 
tryckhållfasthet är vattencementtalet (vct). Vattencementtal för en viss betong 
beräknas genom att dividera vikten vatten med vikten av cement i betongen. Ett högre 
vattencementtal innebär att cementpastan (cement blandat med vatten) späds ut mer, 
vilket ger en lägre hållfasthet (Andersson, 1990). 
 
Då bindemedlet inte enbart är portlandcement används vattenbindemedelstal (vbt). 
Det beräknas genom division av vattnets vikt med totala vikt bindemedel. 
Vattenbindemedelstalet är alltid lägre än vct eftersom mängden bindemedel är 
summan av portlandcement och andra bindemedel till exempel slagg eller flygaska 
(ibid). 
 
K-värde  
 
Med hänsyn till de förutsättningar som finns för att tillverka önskad betongkvalitet 
delas tillverkningen av betong in i tillverkningsklasserna 1, 2 och 3. För 
tillverkningsklass 1 gäller de högsta kraven, där kan hållfastheterna K16-80 utnyttjas. 
För tillverkningsklasserna 2 och 3 är motsvarande hållfasthetsklasser K16-30 
respektive K16. Betongarbetet indelas på samma sätt som betongtillverkningen, det 
vill säga i tre utförandeklasser, 1, 2 och 3. En hög klassindelning innebär att arbetet är 
mer komplicerat. Regeln för tillverkningsklass och utförandeklass är att tillverkad 
betong minst måste ha samma klass som arbetsutförandet. På arbetsplatser i 
utförandeklass 2 får följaktligen betongmassa i tillverkningsklass 1 och 2 användas 
(ibid). 
 
Hållfasthetsklasserna anger minimikrav på tryckhållfastheten för normenliga prover. 
Normerade värden ligger mellan K 16 till K80 som tidigare nämnts. K anger att det är 
tryckhållfastheten bestämd på normerade kuber och siffrorna anger hållfastheten i 
MPa (ibid). 
 
Den tryckhållfasthet som betongen uppnår efter 28 dygn efter gjutningen är dess K-
värde. Det är det traditionella sättet att definiera en betongs egenskaper. Betongens 
hållfasthetstillväxt upphör dock inte helt efter 28 dygn utan fortsätter långsamt under 
en stor del av betongkonstruktionens livslängd. K-värdet är starkt knutet till vct, men 
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med dagens betonger med tillsatsmedel är K-värdet inte en bra utgångspunkt för att 
bestämma uttorkningstiden hos betongen (Andersson, 1990). 
 

2.7.2 Permabilitet  
 
All betong är mer eller mindre genomsläpplig för vatten och olika gaser. För att 
betongen ska få kallas vattentät ska vattencementtalet vara mindre än 0,60 och den 
sammanlagda vikten av cement och ballast med kornstorlek mindre än 0,25 mm vara 
minst två gånger vikten av vattnet i betongmassan (ibid).  

2.7.3 Beständighet  
 
Betong kan i huvudsak förstöras på tre olika sätt varav de två första är de största 
beständighetsproblemen i Sverige. 
 

1. Frostangrepp 
När vatten i betongen fryser till is blir det en volymökning som kan orsaka inre 
förstöring. 
 

2. Armeringskorrosion 
Armeringsarean minskar och de bildade rostprodukterna har högre volym vilket ofta 
ger avflagningar som följd. 
 

3. Kemiska angrepp 
Kemiska reaktioner i betongen såsom sulfatangrepp, saltangrepp och 
havsvattenangrepp.  
 

2.7.4 Brandhärdighet  
 
Normal betong bör inte utsättas för högre temperaturer än ca 250 °C. Högre 
temperaturer leder till hållfasthetsförluster på grund av volymändringar och därmed 
sprickbildning i materialet. Det finns specialbetonger som tål extremt höga 
temperaturer. Ur brandhärdighetssynpunkt anses armerad betong vara ett mycket bra 
material. Väsentligt i detta sammanhang är att brandhärdigheten uppnås utan extra 
kostnad och utan att någon extra isolering eller inklädnad behövs (ibid). 

2.7.5 Fuktrörelse  
 
Betong sväller vid fukttillförsel och krymper vid fuktavgång. Med krympning avses 
de rörelser i betongen som orsakas av vattenavgång. Det är som regel under detta 
skede som sprickbildning på grund av krympning kan inträffa i betongen (ibid). 

2.7.6 Porositet 
 
Cementpastans egenskaper är av stor betydelse för betongens egenskaper. Dessa 
egenskaper regleras i stor utsträckning av porerna i cementpastan, volymandelen av 
porer och kornstorleksfördelningen hos porerna. Porositeten definieras som 
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förhållandet mellan porvolym och totalvolym (Internet 4). För de vanligaste 
betongerna ligger den mellan 30 % och 65 % efter några veckors härdande. Porerna 
kan vara slutna eller öppna. De slutna porerna fylls inte vid enbart vattenlagring, utan 
bara om vatten trycks in med stort övertryck (Andersson, 1990). 
 
Porositeten i betongen är av stor betydelse för tryckhållfastheten och uttorkningen. 
Den härdade betongen har ett system av porer av varierande storlek. Porerna sträcker 
sig från några miljondels millimeter till flera millimeter. Gelporer är en benämning 
för de minsta porerna, nästa grupp kallas kapillärporer och den största gruppen kallas 
luftporer. Betong med lågt vct får en tät struktur med framför allt slutna porer (ibid).  
 
Dessa gelporer, som uppkommer som en naturlig konsekvens av de förhållanden som 
råder när cement reagerar med vatten upptar ca 28 % av volymen hos cementdelen i 
betong. Kapillärporerna skapas av fickorna mellan cemenkornen, det vill säga 
kärnorna av cement som reagerar med vatten. När mer vatten ingår i cementpastan 
blir dessa fickor större, därmed blir också porerna grövre. Detta förklarar varför lågt 
vct betyder hög styrka. Kapillärporerna har fått sitt namn av att deras diameter är så 
stor att det är omöjligt för vatten att vandra genom den. Kapillärporerna har en bredd 
på mellan några hundratusendels och några tiotusendels millimeter (ibid). 
 

2.8 Miljö 
 
Färdig betong är ett miljövänligt och oorganiskt stenmaterial och är egentligen ett 
återskapat berg med i stort sett enbart naturmaterial. 80 % av betongen består av just 
berg, eller ballast, och 6 % är vatten. De övriga 14 % är cement, alltså finmalt 
kalkberg och lera eller annat mineral. Detta gör att betongen till fullo kan återvinnas 
och kan efter att ha krossats och rensats från armeringsjärn användas till ny betong 
eller till fyllnader vid t.ex. vägbyggen (Internet 3). Betong kan klassas som ett sunt 
material och inga skadliga emissioner har kunnat påvisas från torr betong (Gillberg 
m.fl. 1999). 
 
Betongkonstruktioner är hållfasta och livslängden är normalt 100 år. De är också 
relativt värmebeständigt och betongbyggnader kollapsar inte vid normala bränder. 
Betong är även det mest använda av alla industriellt framställda materialen i världen. 
Varje år produceras i Sverige cirka 12 miljarder ton betong (Internet 3). 
 

2.8.1 Utvinning 
 
Grus, sand och sten utvinns ur naturliga grustäkter eller ur stenbrott. I vissa delar av 
vårt land håller det på att bli brist på naturgrus, medan granit finns i stora mängder. 
Utvinningen av ballast orsakar förändringar i landskapet. Innan en grusgrop eller 
stenbrott öppnas måste därför en plan för återställande finnas och godkännas av 
naturvårdsmyndigheterna. I samband med ballastutvinning uppstår buller, vibrationer 
och damm (ibid). 
 



Sund inomhusmiljö 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
~16~ 

2.8.2 Miljöutsläpp 
 
Förutom vid själva transporterna av betongen är det främst vid framställningen av 
cement som några miljöutsläpp sker (ibid). De viktigaste områdena är: 

• Klimatpåverkan (koldioxid) 
• Försurning av mark och vatten ( svaveldioxid) 
• Övergödning (kväveoxider) 

 
Den svenska cementindustrin som tillverkar cirka 90 % av det cement som används i 
Sverige, har under åren 1995 till 1999 minskat utsläppen av kväveoxider med mer än 
80 % och svaveldioxid med över 90 %. Ett program för att minska fossila bränslen 
pågår (Gillberg m.fl., 1999). 
 
Energin för cementtillverkning baseras för närvarande på fossila bränslen som kol och 
olja. Med tanke på växthuseffekten måste därför cementindustrin minska sitt 
fossilbränslebaserade koldioxidutsläpp som i industrivärlden motsvarar cirka 2 % av 
det samlade koldioxidutsläppet (Internet 3). 
 
Miljöeffekterna av ett byggnadsverk under användning överstiger vida den 
sammanlagda effekten av tillverkning, byggande och rivning. Detta visar sig tydligt 
vid livscykelanalyser. För ett hus handlar det om energiåtgång för uppvärmning, för 
en väg är det effekterna av trafik som påverkar miljön. Därför är det väsentligt att vid 
planeringen av en byggnad eller anläggning se till att den får sådana egenskaper att 
t.ex. uppvärmningsbehovet blir så lågt som möjligt. Ett välfungerande och hållbart 
byggnadsverk som kan användas under lång tid innebär också miljöfördelar. Vid 
utförda livscykelanalyser av likadana byggnadsverk utförda av olika material visar att 
betong har minst lika goda egenskaper ur miljösynpunkt som andra material t.ex. stål 
och asfalt (ibid). 
 
En stor del av den miljöpåverkan som orsakas av betongtillverkning kommer från 
biltransporter. Avstånden är dock vanligen korta, ballasten hämtas lokalt och 
betongen som färskvara kan inte transporteras långt. Betongvaror kan ibland färdas 
längre sträckor (ibid). 
 

2.8.3 Återvinning 
 
Efter att ett hus eller t.ex. en bro av olika anledningar tjänat ut och rivits ned, kan all 
betong tas om hand och återanvändas. Betongen krossas, armeringsjärn skiljs av och 
går tillbaka till järntillverkning, och betongkrosset används i stället för naturligt grus 
antingen som ballast i ny betong eller som fyllnadsmaterial vid vägbygge (ibid). 
 

 
Figur 2.10: Återvinningssymbol 
Källa: Internet 3 



Sund inomhusmiljö 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
~17~ 

Betong som är i kontakt med luft karbonatiseras d.v.s. den koldioxid som en gång 
frigjordes vid tillverkningen av cement återtas och det bildas kalksten. Sönderfallande 
betong kommer inte att generera några metaller eller syror utan återbildar istället 
stabila och ofarliga material (Internet 3). 
 

2.9 Alternativa betongval 
 

2.9.1 Självkompakterande betong 
 
Självkompakterande betong är en produkt för alla typer av konstruktioner. Dess goda 
flytförmåga gör den speciellt lämplig för konstruktioner där vibreringen är svår att 
genomföra av praktiska skäl som t.ex. tät armering och lutande formar. Den 
självkompakterande betongen fyller ut formen väl och omsluter armeringen med full 
vidhäftning utan vibrering (Internet 7). 
 
Ökad kostnadseffektivitet 
 
Kostnadseffektiviteten ökar påtagligt eftersom den självkompakterande betongen i 
normalfallet inte behöver vibreras. Gjutningen kan därigenom genomföras på kortare 
tid än med normal betong. Tidsbesparingen omfattar både själva vibreringsarbetet och 
materialförflyttningar (ibid). 
 
Förbättrad arbetsmiljö 
 
Arbetsmiljön förbättras därigenom samtidigt som gjutresultatet blir mycket bra. 
Arbetsmiljön förbättras så till den grad att betongarbetarna slipper vibrationsskador i 
armar, händer och nacke. Bullernivån på arbetsplatsen i samband med gjutning 
minskar också eftersom ingen vibreringsutrustning behövs (Gillberg m.fl., 1999).  
 
Bra gjutresultat 
 
Den självkompakterande betongens extrema rörlighet och flytförmåga ger ett mycket 
bra gjutresultat. Betongen ger en bättre och säkrare utfyllnad av formen än normal 
betong och omsluter armeringen väl, särskilt vid hårt armerade konstruktioner. 
Gjutytorna blir betydligt slätare, vilket ger en förbättrad beständighet hos en 
utomhuskonstruktion samt minimerar behovet av efterlagning av en 
inomhuskonstruktion (Internet 7). 
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Att tänka på 
 

• Eftersom självkompakterande betong har en mycket god rörlighet och 
flytförmåga är det viktigt att formen är tät.  

 
• Gjutning av väggar och liknande bör ske kontinuerligt för att inte riskera 

gjutskarvar mellan gjutskikten.  
 

• Vid längre gjutuppehåll, såväl planerade som oplanerade, är det lämpligt att 
vibrera ihop skikten.  

 
Allmänt om härdning och skydd av betong 
 
För att undvika sprickbildning efter gjutning skall betong alltid skyddas mot 
uttorkning. Detta gäller särskilt vid torrt, blåsigt eller varmt väder. 
Betongtemperaturen och lufttemperaturen påverkar dessutom betongens 
tillstyvnadstider och hållfasthetstillväxt. Det är mycket viktigt att arbetsplatsen är väl 
förberedd inför betongleveransen. Väntetider försämrar betongens egenskaper 
(Internet 7). 

2.9.2 Snabbtorkande betong 
 
Den snabbtorkande betongen är speciellt framtagen för att klara byggindustrins krav 
på kortare byggtider. Snabbtorkande betong har ett vattencementtal (vct) lägre än 
0,38. Betongen används framför allt till gjutning av golv. 
 
Kortare uttorkningstider 
 
Genom de kortare uttorkningstider som snabbtorkande betong medför kan byggtiden 
förkortas. Snabbtorkande betong möjliggör en snabbare och säkrare uttorkning. 
Kortare uttorkningstider medför också att byggtiden blir kortare, vilket påverkar 
inflyttningsdatum och därigenom förbättrar ekonomin i byggandet (Internet 7). 
 
Om ett betonggolv inte tillåts torka ut ordentligt innan mattläggning finns det risk för 
fuktproblem. Vid användande av snabbtorkande betong möjliggörs en tidigare 
mattläggning (ibid).  
 
Att tänka på 
 

• Snabbtorkande betong är tyngre att arbeta med än vanlig betong. 
 

• Det snabba tillstyvnandet gör att tiden för att hantera betongen blir kortare. 
 

• Den snabbtorkande betongens högre hållfasthet medför att gjuttjockleken kan 
minskas. 

 
• Armeringsbehovet ökar något vid byte från normal betong till snabbtorkande 

betong. 
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• Snabbtorkande betong måste härdas och skyddas från uttorkning på samma 
sätt som normal betong. 

 
• Det är viktigt att den relativa fuktigheten kontrolleras innan mattläggning. 
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3 Platta på mark 
 
Grundkonstruktionen platta på mark infördes i Sverige omkring 1950 och har blivit 
mycket vanlig sedan dess. I byggnader med denna golvkonstruktion har det emellertid 
förekommit mycket fuktskador. Golvbeläggningar har bucklat sig och lossnat eller 
missfärgats. I vissa fall har även mögel och röta uppkommit och problem med 
illaluktande dofter har varit vanligt. De flesta skadorna har orsakats av markfukt i 
vätskefas eller ångfas men även att fukt i betong har funnits kvar s.k. byggfukt 
(Nevander & Elmarsson, 1994). 
 

3.1 Husets svaga punkter 
 
Ett hus som är uppbyggt med grundkonstruktionen platta på mark och inredd vind har 
ett antal svaga punkter. Svaga punkter är områden på huset som behöver extra omsorg 
vid produktion eller underhåll. Enligt figur 3.1 visas husets svaga punkter samt dåliga 
exempel på konstruktionslösningar. 
 

 
 
Figur 3.1: Hus med platta på mark 
Källa: Internet 6 
 
1. Felaktigt utförda plåtbeslag vid skorsten och ventilationsrör genom tak. 
2. Ventilationsöppning vid takfoten saknas eller är för liten. 
3. Ventilationsrum mellan isolering och takfall saknas. 
4. Ångspärr saknas. 
5. Fel återfyllnadsmaterial, t.ex. lera, silt och sten. 
6. Dräneringsrör saknas, ligger fel eller har slammat igen. 
7. Marken lutar mot huset. 
8. Uppreglade golv på ingjutna reglar som tar upp fukt. Ingen fuktspärr. 
9. Felaktigt material under betongplattan. 
10. Regel under innerväggen ligger direkt mot betongplattan utan fuktspärr. 
11. Ytterväggssyll saknar fuktspärr mot grunden. 
12. Luftspalt bakom teglet är igensatt eller saknas. 
(Internet 6) 
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3.2 Konstruktionsprinciper 
 
Det finns två alternativa konstruktioner för platta på mark, värmeisolering under eller 
över betongplattan se figur 3.2. Vid underliggande värmeisolering kan betongplattan 
fungera som underlag för golvbeläggningen. Plastmattor och dylikt kan klistras mot 
betongen och parkettgolv kan läggas löst med något fuktskyddande mellanlägg. Vid 
överliggande värmeisolering måste antingen denna tåla lasten från golvbeläggningen, 
så kallade flytande golv, eller också får man anbringa reglar som bärning för golvet 
(Nevander & Elmarsson, 1994). 
 

 
Figur 3.2: a) visar underliggande isolering och b) visar överliggande isolering  
Källa: Nevander & Elmarsson, 1994 
 
Från fuktsynpunkt blir konstruktionerna med underliggande respektive överliggande 
isolering helt olika. Då isoleringen ligger under betongplattan blir betongplattan helt 
varm och i fallet med överliggande isolering blir plattan således kall. Detta i sin tur 
påverkar möjligheterna att lägga in ångspärrar för att hindra fuktdiffusionen utan att 
hindra uttorkningen av byggfukt (ibid). 
 
Vid överliggande isolering kommer den relativa fuktigheten, RF, i betongplattan och 
marken att vara lika, cirka 100 %. Dessa höga nivåer av RF kan leda till fuktskador i 
anslutande konstruktionsdelar. För närvarande anses utförandet med underliggande 
isolering vara det mest fuktsäkra. Betongplattan kommer som tidigare nämnts hålla en 
högre temperatur över året vilket skapar de önskvärda förutsättningarna för en 
uttorkning nedåt i plattan (Byggnadsteknikens grunder, 1994). 
 
Då platta på mark läggs direkt på ursprunglig mark sedan matjord avlägsnats är det 
nödvändigt att hindra att markfukt sugs upp kapillärt i golv eller väggar och att fukt 
från marken diffunderar upp i konstruktionen. För att hindra kapillärsugning läggs ett 
kapillärbrytande skikt oftast av makadam. Grus som är kapillärbrytande finns inte 
naturligt och även singel är svårt att få tag på. Eftersom den kappilärbrytande effekten 
hos ett makadamskikt inte är helt säker kan det vara lämpligt att öka säkerheten 
genom att använda ytterligare ett kapillärbrytande skikt. En underliggande 
värmeisolering av mineralull, cellplast eller en plastfolie kan utgöra ett sådant skikt 
(Nevander & Elmarsson, 1994). 
 
Konstruktionen måste utföras så att vattenånga i rumsluften inte kan kondensera i 
konstruktionen på ställen med låg temperatur. Detta är särskilt vanligt ute vid sockeln. 
Sockeln måste därför värmeisoleras ordentligt och noggrant för att uppfylla gällande 
krav på termisk komfort och för att undvika kondensation (ibid). 
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För att fukt från marken inte genom diffusion skall skada fuktkänsliga material i 
golvet läggs antingen en ångspärr (som förklaras under kapitel 4.2.2) under de 
fuktkänsliga materialen eller en värmeisolering så att dessa material alltid och överallt 
har några grader högre temperatur än marken (Nevander & Elmarsson, 1994). 
 
Det lönar sig bäst att värmeisolera mest utefter byggnadens kanter. Från fuktsynpunkt 
är det ofta viktigast att isolera golvets mitt. Av praktiska skäl används jämntjock 
isolering i hela golvet (ibid). 
 

3.2.1 Uppvärmda golv 
 
Värme till rum kan tillföras genom uppvärmning av golven, se figur 3.3. Ett riktmärke 
brukar vara att golvtemperaturen inte bör överstiga 27 oC. Hög yttemperatur kan 
medföra missfärgning av golvbeläggningen. Konstruktionen används tillsammans 
med isolering under betongplattan. Värmerör eller ibland elkablar läggs in i 
betongplattan (ibid). 
 

 
Figur 3.3: Uppvärmt golv 
Källa: Nevander & Elmarsson, 1994 
 
Vid underliggande värmeisolering får betongplattan vintertid alltid en betydligt högre 
temperatur än marken och någon diffusion av fukt uppåt från marken kan då inte ske. 
När värmen stängs av på våren har marken under byggnaden blivit uppvärmd och vid 
otillräcklig värmeisolering kan marktemperaturen vara högre än golvtemperaturen 
(ibid). 
 
Det kan då bli ett fuktflöde uppåt som kan leda till kondens under golvet eller i varje 
fall ge en hög relativ fuktighet som kan orsaka skador. För att undvika detta måste 
man därför ha så tjock värmeisolering att temperaturen i marken även sommartid är så 
många grader lägre än betongplattan att den relativa fuktigheten under golvbeläggning 
inte överstiger tillåtet värde. Vanligen behövs ungefär 150 mm isolering. Om tanken 
är att montera trägolv på betongplattan behövs en ångspärr ovan plattan för att skydda 
trägolvet. Byggfukten har goda möjligheter att torka ut om uppvärmningen kopplas på 
i god tid före golvläggningen (ibid). 
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3.2.2 Underliggande värmeisolering 
 
Konstruktionen kan i princip utföras på tre olika vis (se figur 3.4). De tre 
grundläggande delarna som skiljer konstruktionerna åt är: 
 

• Mängden isolering 
• Sockelutförande 
• Betongmängd 

 
Värmeisoleringen kan bestå av mineralull eller cellplast som läggs på ett 
kapillärbrytande och dränerande skikt av makadam. Golvbeläggningen på en 
konstruktion som denna kan bestå av plastmatta, heltäckningsmatta, linoleummatta 
som oftast klistras direkt mot betongplattan. En eventuell ångspärr måste då bestå av 
ett preparat som stryks på betongen och som medger vidhäftning för mattklistret. 
Parkett eller liknande trägolv läggs löst som en hoplimmad skiva på betongplattan. En 
ångspärr kan därvid bestå av en plastfolie eller en luftspaltbildande plastmatta. Ett 
alternativ är att lägga en spånskiva ovanpå en sådan ångspärr och därpå lägga en 
golvbeläggning (Nevander & Elmarsson, 1994). 
 

 
 
Figur 3.4: Tre olika sockelutföranden med underliggande isolering 
Källa: Nevander & Elmarsson, 1994 
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4 Fukt 
 

”Fukt är definitionsmässigt lika med vatten i sina olika faser - vattenånga, vätska 
eller is.” (Nevander & Elmarsson, 1994, s.21) 

 

4.1 Fukt – vad är det? 
 
I byggbranschen är fukt ett omtalat diskussionsämne och på senare tid har man kunnat 
läsa om fuktproblem i en mängd olika byggobjekt. Fukt i sig är inte skadligt men för 
stora mängder fukt eller fukt på fel ställen kan medföra skador på byggnader såväl 
som på människor (Nevander & Elmarsson, 1994). Hälften av alla skador på 
byggnader i Sverige orsakas av fukt idag. Fuktskador är också en bidragande orsak till 
osunda innemiljöer (Hedenblad, 1995). 
 

4.2 Fuktkällor 
 
För att undvika fuktskador i konstruktioner med grundplattor tas hänsyn till följande 
tre påverkningar (Nevander & Elmarsson, 1994). 
 

• Kapillärsugning 
• Fuktdiffusion från mark 
• Byggfukt 

 

4.2.1 Kapillärsugning 
 
Betong är i sig själv kapillärsugande och om vatten kommer i kontakt med 
betongplattans undersida är det nästan helt omöjligt att undvika att relativa 
fuktigheten, RF, i överytan blir 100 %. Det behövs ett makadamskikt på ungefär 150 
mm för att få erforderlig kapillärbrytning. Värmeisoleringen av mineralull eller 
cellplast under plattan är också kapillärbrytande och en dubbel säkerhet fås därmed i 
denna konstruktion. Värmeisoleringen bör därför läggas ut med förskjutna fogar och 
med omsorg runt genomföringar (ibid). 
 

4.2.2 Fuktdiffusion 
 
För dimensionering mot diffusion underifrån bör man utgå från att markens fuktighet 
motsvarar 100 % RF och att golvbeläggningen är helt diffusionstät. Utan någon 
temperaturskillnad mellan mark och betongplatta blir då RF i betongen 100 %. Ska 
sänkning av RF ske till 90 % eller 75 % måste en temperaturskillnad skapas mellan 
mark och betongplatta genom att lägga in en värmeisolering. Värmeflödet är minst 
mitt under huset och under sommartid (ibid). 
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”Om man känner den kritiska fuktigheten för golvbeläggningen och dess klister eller 
liknande samt golvets temperatur kan man beräkna erforderlig temperaturdifferens. 
Ofta brukar man ange 3oC som ett lämpligt lägsta värde.” (Nevander & Elmarsson, 
1994, s.180) 
 
Temperaturdifferensen är enligt Nevander & Elmarsson (1994) minst mitt under 
bygganden och att den minskar med byggnadens bredd. För breda byggnader kan 
därför temperaturdifferensen bli otillräcklig för att isoleringen ensam skall fungera 
som ångskydd. Överskrids den kritiska bredden behövs antingen tjockare isolering 
eller en kompletterande ångspärr under byggnadens centrala delar (ibid). 
 
Finns det värmerör i grunden ger det ofrivilliga värmeläckaget från rören en lokal 
temperaturhöjning av marken intill rören. Eftersom RF alltid antas vara 100 % ger 
temperaturhöjningen en lokal ökning av ånghalten i marken. Under och intill 
värmekällan kan ånghalten bli högre under värmeisoleringen än ovanför den. Följden 
blir att fukt transporteras från marken till betongen som då blir fuktigare. För att 
motverka denna effekt kan värmerören utrustas med tjock isolering och placeras 
ovanför golvets värmeisolering (ibid). 
 
Ångspärr 
 

”En ångspärr skall hindra eller minska fukttransport i ångfas, både genom 
fuktdiffusion och genom fuktkonvektion” (Nevander & Elmarsson, 1994, s 43) 

 
Ångspärrens viktigaste uppgift är att ge god lufttäthet och hindra genomblåsning. 
Ångspärrar placeras på den varma sidan om värmeisoleringen. För att hindra 
fuktdiffusion måste ångspärren ha ett stort ånggenomgångsmotstånd och för att hindra 
fuktkonvektion, transport av vattenånga med strömmande luft, måste ångspärren ha 
stor lufttäthet. Ett hål i en ångspärr har relativ liten betydelse i fråga om diffusionen 
men kan ha mycket stor betydelse för lufttätheten och därmed för fuktkonvektionen 
(Nevander & Elmarsson, 1994). 
 

4.2.3 Byggfukt 
 
Porositeten gör att den nygjutna betongen innehåller en ganska stor mängd byggfukt 
som måste avgå innan betongen kommer till jämvikt med omgivande luft (Gillberg 
m.fl. 1999). 
 

”Byggfukt kan definieras som den mängd vatten som måste avges för att materialet 
eller byggnadsdelen skall komma i fuktjämvikt med sin omgivning.” 

(Nevander & Elmarsson, 1994, s.280) 
 
Eller: 
 

”Den kvarvarande fukt i en konstruktion som efter byggprocessen kan avges till 
omgivningen.” (Internet 5) 
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Byggfukt kan beskrivas som en fukthaltsdifferens på följande sätt: 
 

Wbyggfukt = Winbyggnad – Wfuktjämvikt  (kg/m3) 

 

Winbyggnad = den fukt som finns vid inbyggnadstillfället. 
Wfuktjämvikt = den fuktmängd som materialet ställer in sig på efter sin omgivning. 
(Petersson, 1999) 
 
Vid tillverkning av konventionell betong används ofta cirka 180 liter vatten per m3 
betong. En del av detta vatten binds kemiskt till cementet. En annan del binds i 
betongens porsystem (Hedenblad, 1995). 
 
När betongplattan gjutits torkar den först ut huvudsakligen uppåt och ytan blir torrare. 
När värmen släpps på torkar den ut även nedåt eftersom jorden då ofta är kallare. När 
en tät golvbeläggning har lagts på sker en omfördelning av fukten så att överytan åter 
blir fuktigare. Därefter ska den slutliga uttorkningen ske nedåt. Uttorkningen nedåt 
sker snabbare med mineralull som underliggande värmeisolering än med cellplast. 
Med fördel används tunnare betongplatta på cellplast med hänsyn till cellplastens 
bättre bärighet (Nevander & Elmarsson, 1994). 
 
Det ska dock noteras att en skillnad görs mellan byggfukt och överskottsfukt. 
Byggfukt är den fukt som måste torka bort för att materialet skall vara i jämvikt med 
den omgivande luften. Överskottsfukt är den mängd fukt som måste torka bort för 
materialets fuktinnehåll skall ligga under den kritiska fuktnivån, se figur 4.1. Kritisk 
fuktnivå är gränsen för att materialet bibehåller godtagbar funktion under hela den tid 
som materialet kan exponeras för fukttillståndet. Kritiska fuktnivåer är inte kända för 
alla material och det är olika för olika betonger och material. Mängden byggfukt i ett 
material beror inte bara på begynnelsefukthalten utan även på omgivningens tillstånd 
(Almqvist & Lindvall, 1997). 
 
 

 
 
Figur 4.1: Skillnad mellan byggfukt och överskottsfukt 
Källa: Nevander & Elmarsson, 1995 
 



Sund inomhusmiljö 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
~27~ 

Betongkvalitén har stor betydelse för hur mycket byggfukt som måste torkas bort i 
betong. Mängden byggfukt minskar således med ökande betongkvalitet. Nya 
betongkvaliteter som har tagits fram, t.ex. byggfuktfri betong, kan utföras så att de 
blir självtorkande, dvs. ingen byggfukt behöver torka ut. Detta åstadkoms med höga 
cementhalter, tillsatser av silica samt flyttillsatser (Almqvist & Lindvall, 1997). 
 
Fuktnivån i betongen bör understiga 80 % RF i de mest fuktkänsliga materialen och 
cirka 90 % RF för mera tåliga material. För naturstensgolv är den kritiska nivån 100 
%. För att vara säker på att inga skador kan ske måste mätningar utföras i betongen 
innan ytskikt läggs på. Detta kommer vi dock att behandla senare i rapporten i kapitel 
7.4. 
 

4.3 Effekter av fukt 
 
En del av den byggfukt som finns kan medföra problem i form av byggfuktskador hos 
material som står i kontakt med den våta betongen. Främst gäller detta olika organiska 
beläggningsmaterial som plastmattor som limmas direkt på ett betonggolv. Vid höga 
fuktnivåer i betongen kan dessa material brytas ned varvid illaluktande ämnen bildas, 
s.k. emissioner från beläggningsmaterialet (Gillberg m.fl. 1999). 
 
Fuktproblem orsakar så att hus blir sjuka hus och detta i sin tur gör att människor får 
hälsoproblem såsom rinnande näsa, huvudvärk, sömnproblem m.m.  
 

4.4 Uttorkning 
 
Med uttorkning avses den avgivning av fukt som måste ske för att ett material ska 
komma i långsiktigt fuktjämvikt med sin omgivning (Nevander & Elmarsson, 1995).  
 
Då nygjuten betong hårdnar binds en del av blandningsvattnet kemiskt, en del ska 
torka ut och en del blir kvar som jämviktsfukt. Ju högre betongkvalitet desto mera 
vatten binds kemiskt och desto mindre byggfukt behöver torkas ut. En betongplatta 
gjuten på vanligt sätt mot en form som tas bort torkar till en början både uppåt och 
nedåt. När golvmatta har lagts på hindras uttorkningen uppåt och fukten omfördelas, 
uttorkningen kan endast fortsätta nedåt (ibid). 
 
Ju lägre vct desto mer fukt binds kemiskt och fysikaliskt av tillförda tillsatsmedel. 
Betong med låg vct har också en finporös struktur. Lägre vct innebär därför i princip 
långsammare uttorkning. En sådan betong har dock betydligt mindre mängd byggfukt. 
Nettoeffekten blir därför i flertalet fall att en betong med lägre vct får en kortare 
torktid (Hedenblad, 1995). 
 
Då uttorkning av byggfukt ofta sträcker sig över flera år måste man räkna med att en 
stor del av förloppet kommer efter inflyttningen. Det är därför nödvändigt att den som 
förvaltar eller använder bostaden informeras om vilka förutsättningar som kan krävas 
för att återstående uttorkning ska gå tillräckligt snabbt. En stor del av byggfukten 
avges till inomhusluften och orsakar där extra fukttillskott (Nevander & Elmarsson, 
1995). 
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4.4.1 Faktorer som påverkar uttorkningsförloppet 
 
Hur lång uttorkningstid som erfordras för att uppnå ett ”friskt golv” beror på ett antal 
faktorer varav flera kan påverkas. 
 
Val av vattencementtal 
 
För en konventionell husbyggnadsbetong med ett vct på cirka 0.7 torkar byggfukten 
bort dels genom avdunstning från betongytorna, dels genom att cementet kemiskt 
binder vatten s.k. inre självtorkning. Detta är en betong med relativt öppet porsystem, 
vilket normalt innebär att avdunstningen dvs. uttorkningen utåt är den dominerande 
uttorkningseffekten. Det innebär emellertid också att denna typ av betong gärna suger 
åt sig regn och utifrån kommande vatten efter gjutning. Man måste därför vara extra 
noga med att skydda dessa konstruktioner innan taket kommer på (Friska Golv, 2001). 
 
Om en betong med lågt vct istället väljs, som innehåller mer cement, reduceras 
mängden byggfukt främst genom att cementet kemiskt binder en stor del av vattnet. 
Det blir en inre uttorkning och relativt liten uttorkning från betongytorna. Denna 
betong har så tät porstruktur att den ger bättre motstånd mot vatteninträngning från 
tillförd fukt (ibid). 
 
Det har definierats två sorters självtorkande betonger: 
 

• Snabbtorkande betong 0.32<vct<0.38 
• Självtorkande betong vct<0.32 

 
En oönskad effekt vid betong med lågt vct är att ytan blir så tät att den limfukt som 
tillförs vid limning av golvmattan kan ha svårt att tränga in i betongen. Det kan ge en 
ökning av fuktnivån i ytskiktet (ibid). 
 
Dimensioner 
 
Tjockleken på betongbjälklaget eller plattan har stor betydelse för uttorkningstiden. 
Tunnare konstruktioner torkar således snabbare än tjockare. Därför bör man sträva 
efter så liten tjocklek som möjligt på plattan. Andra skäl såsom ljudisolering, långa 
spännvidder m.m. kan dock medföra tjockare konstruktioner. Ett alternativ är då att 
välja en snabbtorkande betong som i princip torkar lika snabbt oavsett tjocklek (ibid). 
 
Det går ofta att reducera plattjockleken men det är sällan möjligt vid 
kantförstyvningar. Den långa uttorkningstiden vid voter kan man ibland komma till 
rätta med genom att lägga ett fuktspärrande skikt över den tjockare delen av voten. Ett 
annat sätt är att göra gjutningen i två steg, där självtorkande betong används i den 
undre delen istället för normal betongkvalitet (ibid). 
 
Ytterligare ett sätt kan vara att gjuta grundplattor jämntjocka med snabbtorkande 
betong. Den högre materialkostnaden kompenseras mer än väl av att markarbetet 
förenklas liksom arbetet med armering och isolering (ibid). 
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Lufttillsats 
 
Uttorkningstiden kan också förkortas genom att luft tillsätts i betongen. Lufttillsats 
reducerar vattencementtalet med oförändrad hållfasthet. En lägre betongkvalitet t.ex. 
K30 med 7 % luft kan med avseende på uttorkningstid jämföras med en högre 
betongkvalitet K40 utan lufttillsats (Friska Golv, 2001). 
 
Mineraliska tillsatsmedel 
 
Mineraliska tillsatsmedel som kiselstoft har gynnsam inverkan på betongens 
uttorkning. Kiselstoft används normalt i snabbtorkande och självtorkande betong 
(ibid). 
 
Vakuumsugning 
 
Vakuumsugning av betongytor tar bort en betydande del av byggfukten. Det sänker 
även vct i ytan, vilket gör att självtorkningseffekten ökar. Betongen blir också tät och 
tålig mot nederbörd. Vakuumsugen betong får i ytan egenskaper som är jämförbara 
med självtorkande eller snabbtorkande betong. Effekten avtar dock djupare under ytan 
(ibid). 
 
Fuktförhållanden efter gjutning 
 
Utöver den fukt som tillförs under betongens härdning påverkas senare 
uttorkningsförlopp av den fukt som tillförs under tiden fram till dess uttorkning kan 
påbörjas. Inverkan är beroende av aktuell betongkvalitet och under vilken relativ 
fuktighet som betongen avses torka (ibid). 
 
Torkklimat 
 
Uttorkningen påverkas också av temperaturförhållandena och luftfuktigheten. Låg 
temperatur och hög luftfuktighet förlänger uttorkningstiden och vice versa. Hur 
uttorkningstiden varierar kan beräknas med korrektionsfaktorer. Utgångspunkten 
beräknas utifrån ett ”normalt torkklimat” med temperaturen 18 oC och 70 % RF (ibid). 
 
Luftfuktighet 
 
Vid andra temperaturer och luftfuktigheter förändras uttorkningshastigheten med 
korrektionsfaktorer. Ett bra sätt att snabbtorka betongplattor är att sätta på värmen i 
golvslingorna tidigt om sådana finns att tillgå. Man bör dock vara försiktig med att 
använda värme för att påskynda uttorkningsförloppet. Värmen kan ge sekundära 
fuktproblem under byggtiden genom att fukten transporteras från varmare till kallare 
delar av byggnaden. Detta kan i sin tur ge kondensproblem (ibid). 
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4.4.2 Tre skeden 
 
Uttorkningsförloppet brukar delas in i tre skeden: 
 
Enkelt kan förklaras: 
 

• Skede ett: uttorkning sker vid betongytan 
• Skede två: torkning måste ha skett någonstans inne i betongplattan 
• Skede tre: hela betongplattan är uttorkad 

 
Under det första skedet är ytan fuktig och avdunstning kan ske som från fri vätskeyta. 
Under detta skede är fuktavgivningen per tidsenhet i stort sett konstant. För betong 
med inte alltför högt vattencementtal förblir ytan fuktig endast under kort tid (Friska 
Golv, 2001). 
 
Under det andra och tredje skedet blir byggnadsdelens dimensioner, 
materialegenskaper och fukttillstånd avgörande för uttorkningshastigheten. Det kan 
liknas vid att en fuktfront gradvis drar sig tillbaka in i konstruktionen. Därav följer att 
fukten måste transporteras allt längre väg för att kunna avges vid ytan. Den längre 
vägen betyder ett allt större flödesmotstånd vilket i sin tur leder till avtagande 
uttorkningshastighet (ibid). 
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5 Kvalitet – vad är det? 
 
”... en produkts eller tjänsts kvalitet är dess förmåga att tillfredsställa kundens behov 

och förväntningar... ” (Bergman & Klefsjö, 1991, s. 16) 
 
Eller: 
 

”… Alla sammantagna egenskaper hos en produkt som ger dess förmåga att 
tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov...” (SIS, 1987, s. 3) 

 
Genom dessa definitioner framkommer att det är mer korrekt att tala om rätt kvalitet 
på en produkt/tjänst än om hög kvalitet. Kvalitetsbegreppet behandlar förmågan att 
infria de förväntningar som ställs på en produkt eller en tjänst. En produkt/tjänst som 
håller ett relativt lågt pris bör rimligtvis ha lägre förväntningar på sig och således är 
produktens/tjänstens kvalitet nödvändigtvis inte lägre (Bergman & Klefsjö, 1991). 
 
Svårigheterna som uppstår vid kvalitetsdiskussioner härrör sig till stor del kring vilka 
förväntningar som ska ställas på en produkt/tjänst. För ett köpande företag gäller det 
att se till att tillverkaren/säljaren förstår det specifika behov det egna företaget har för 
att säkerställa att den produkt som köps är av rätt kvalitet (ibid). 
 
För det producerande företaget är det viktigt att identifiera kundens önskemål, behov 
och förväntningar tidigt i en produkts livscykel. Förmågan att på ett precist sätt 
definiera behov relaterade till design, pris, hållbarhet och andra attribut kommer i hög 
grad att avgöra om ett företag kommer att bli mer framgångsrikt än sina konkurrenter 
(ibid). 
 

5.1 Kvalitetskostnader eller kvalitetsbristkostnader? 
 
Traditionellt sett har kvalitet, enligt Bergman & Klefsjö (1991), stått i ett 
motsatsförhållande till produktivitet. Högre kvalitet ansågs endast kunna uppnås 
genom en viss produktivitetssänkning. Istället för att skapa kvalitet ägnades tid åt 
omfattande kvalitetskontroller, vilket innebar att kvalitetskostnader ofta diskuterades. 
Företag försökte finna en optimal fördelning mellan kvalitetskostnader och 
förebyggande kvalitetskostnader.  
 
Kvalitet i sig är gratis, det gäller bara att göra rätt från början. Vissa menar att kvalitet 
inte är dyrt utan att det är avsaknaden av kvalitet som kostar och då framförallt de 
kostnader som uppstår i samband med fel. Bergman & Klefsjö (1991) anser att ordet 
kvalitetskostnader inte är lämpligt utan menar att kvalitetsbristkostnader är en 
lämpligare benämning samt att koncentrationen bör läggas på de kostnader företaget 
har på grund av att kvaliteten är för låg. Detta kvalitetsarbete bör ses som en del av 
den vanliga verksamheten (Bergman & Klefsjö, 1991). 
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5.2 Kvalitetsarbete 
 
Här följer en lista på punkter för att uppnå ett bra kvalitetsarbete: 
 
 Kvalitet ska utgå från företagsledningen 
 Kvalitet berör allt och alla i företaget 
 Alla är ansvariga för kvaliteten 
 Istället för att upptäcka fel ska fel förhindras 
 Mottot är att göra rätt från början 
 Verksamheten ska ständigt förbättra sig själv och de processer och aktiviteter som 

ingår i verksamheten 
 

5.3 Centrala kvalitetsbegrepp 
 
I litteraturen förekommer återkommande begrepp som kvalitetsledning, 
kvalitetspolicy och kvalitetsmål. Sällan definieras begreppen och vid en närmare 
granskning behöver de inte i alla sammanhang ha samma betydelse. Nedan definieras 
några av de vanligaste begreppen. De syftar till att definiera ett mål, leda arbetet mot 
målets uppfyllande samt erbjuda arbetsmetoder för att ge förutsättningar till målets 
uppfyllande (Bergman & Klefsjö, 1991). 
 

5.3.1 Kvalitetspolicy och kvalitetsmål 
 
I företagets kvalitetspolicy anges övergripande principer som gäller för 
kvalitetsarbetet. Företagsledningen ansvarar för att kvalitetspolicyn blir framtagen, 
samt att den är nedtecknad och känd av alla i företaget. Det sista är centralt eftersom 
den ska fungera som norm för hur samtliga anställda ska arbeta. Givetvis måste 
policyn stå i samklang med företagets affärsidé, i annat fall är det svårt för policyn att 
få någon reell effekt i organisationen. Kvalitetspolicyn bör svara på tre frågor: 
 

• Varför skall det finnas en kvalitetspolicy? 
• Vilken kvalitet skall företagets produkter ha? 
• Hur skall olika funktioner i företaget arbeta för att önskad kvalitet skall 

uppnås? (Bergman & Klefsjö, 1991) 
 
För varje företag bör det även finnas konkreta och mätbara kvalitetsmål som har sin 
grund i kvalitetspolicyn. Dessa mål ska utformas för att passa den aktuella 
verksamheten som företaget i fråga bedriver (ibid). 
 
Vad som bör beaktas är också hur målen formuleras. Målen ska vara: 
 

• Enkla att förstå av alla 
• Övergripande så att de täcker in alla aktiviteter 
• Rimliga så att alla har förtroende för dem 
• Observerbara så att man ser när de är uppnådda 
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5.3.2 PDCA-cykeln 
 
Nära kopplat till det totala kvalitetstänkandet finns Demings PDCA-cykel ( Plan Do 
Check Act). Denna cykel är grundläggande för ett långsiktigt kvalitetsarbete. En 
grundläggande tanke är att man aldrig får bli nöjd, även en bra metod eller ett 
arbetssätt kan förbättras (Bergman & Klefsjö, 1991). 
 
Cykeln kan användas allmänt i ett företags verksamhet, men är också bra när ett 
problem upptäckts. Det eviga kvalitetshöjande kretsloppet som PDCA-cykeln 
företräder illustreras nedan. I den följande texten beskrivs hur förbättringsarbete kan 
läggas upp med hjälp av PDCA-cykeln (ibid). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.1: Demings PDCA-cykel 
Källa: Bergman & Klefsjö, 1991 
 
Planera  
 
Efter att ett problem upptäckts gäller det att tidigt fastställa de väsentliga orsakerna till 
problemet. Vid större problem är det lämpligt att bryta ner dessa i mindre och mer 
lätthanterliga delproblem. Därefter bör problemet eller problemen analyseras och data 
sammanställas för att eventuella beslut om åtgärder ska kunna baseras på fakta (ibid). 
 
Gör 
 
De åtgärdsförslag som tagits fram under föregående fas bör nu omsättas i handling. 
En arbetsgrupp som ansvarar för genomförandet bör upprättas. De inblandade 
personerna i arbetsgruppen måste vara helt införstådda med dels problemet och dels 
de beslutade åtgärderna (ibid). 
 
Studera  
 
Efter att beslutade åtgärder genomförts är det av stor vikt att resultatet analyseras. Det 
gäller att övertyga sig om att åtgärderna verkligen fått önskad effekt och att 
kvalitetsnivån verkligen förbättrats. Vidare gäller det naturligtvis också att se till att 
den nya kvalitetsnivån bibehålls (ibid). 
 
Lär  
 
Att kontinuerligt lära från förbättringsarbetet skapar förutsättningen för kontinuerlig 
kvalitetsförbättring. Om åtgärderna var lyckade skall hela problemlösningscykeln 
analyseras för att inte upprepa tidigare misstag på andra ställen i organisationen. 

Lär Planera 

Studera Gör 
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6 Beskrivning av Kv. Irrblosset 
 
AB Stångåstaden uppför hus bestående av 272 studentbostäder som byggs i fyra 
våningar samt ett tillhörande ventilationsutrymme på vinden. Objektet omfattar 
nybyggnad av fyra bostadshus med 179 studentlägenheter med kök samt 93 
studentrum med tillhörande gemensamhetsutrymmen och komplementbyggnader. 
Totala grundläggningsytan är 10 000 m2. 
 
Byggnaden är belägen i Vallaområdet i Linköpings kommun. Beställare och 
byggherre är AB Stångåstaden. Entreprenaden är en totalentreprenad och genomförs 
av NCC Construction Sverige AB. Platschef på byggarbetsplatsen är Jan Esping och 
arbetsledare är Hans Wiström. NCC har ungefär ett trettiotal arbetare på plats under 
byggtiden. 
 
Inflyttning beräknas ske i början av december 2002 och fortgår fram till juni 2003, då 
entreprenaden ska vara färdigställd.  
 
För Kv. Irrblosset har följande tre projektörer ansvarat: 

• Projektledning: Sundbaum Byggprojekt AB, Linköping 
• Arkitekt: FFNS Arkitekter, Linköping 
• Konstruktör: Bo Gärderup, Linköping 

 

6.1 Teknisk beskrivning 
 

6.1.1 Geoteknik 
 
Geoteknisk undersökning har utförts av VBB/VIAK i Linköping. De kom fram till att 
jordlagren i de grästäckta delarna av området består överst av en 0.2 till 0.3 meter 
mäktig sandig mylla. I områdets nordöstra del följs myllan av en sandig lerig siltig 
fyllning med en mäktighet på ca 0.7 meter. Cirka 1 meter under markytan tar en 
torrskorpelera vid som med djupet övergår i en lerig silt som återfinns på 2.1 till 3.3 m 
djup. 
 
Husen kan grundläggas med en viktreducerande åtgärd som att bygga en källare, 
vilken sedan kan grundläggas på en kantförstyvad platta på mark. Alternativt kan 
husen grundläggas på pålar, pålning sker då genom stödpålning till fast botten med 
betongpålar. Eftersom inget behov av källare föreligger har pålning valts då marken är 
lös. Antal pålar till varje hus som använts är ungefär 75 stycken. Belastningen av de 
tillhörande förrådsbyggnaderna kräver ej pålning som grundläggning. 
 
Radonhalten i marken räknas som normalradonmark, vilket har gjort att gjutfogar har 
försetts med fogband samt att alla genomföringar har tätats. 
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6.1.2 Platta på mark 
 
Plattan är jämntjock med 200 mm betong och 2x50 mm underliggande cellplast med 
en plastfolie mellan. Grunden består av 100 mm dränerande material som utgörs av 
makadam. Vid byggstart användes standardbetong K30, efter 1 ½ hus upptäcktes att 
tidplanen var svår att hålla med avseende på uttorkningstiden för betongplattan. 
Därför beslutades att resterande hus skulle gjutas i en högre betongkvalitet, 
standardbetong K40 (vct 0.56). Voterna är gjutna i standardbetong K40 av samma 
anledning som ovan. 

 
Figur 6.1: Genomskärning av betongplattan 
Källa: Författarnas illustration 

6.1.3 Stomme 
 
Stommen består av platsgjutna innerväggar och stålpelare som stöd. Bjälklagen utgörs 
sedan av fabrikstillverkade filigranelement med armering som sedan gjuts på med 
betongkvalitet K30 (vct 0.74) till en total tjocklek på 250 mm. Ytterväggarna är s.k. 
utfackningsväggar bestående av gips, mineralull träreglar, utegips samt putsskiva 
beklädd med puts. Yttertaket består av uppstolpade trätakstolar på vindsbjälklag av 
platsgjuten betong, med en plåtbeklädnad samt råspontluckor och papp. 
 

6.2 Stångåstadens miljö och kvalitetskrav 
 
I detta projekt har Stångåstaden ställt ett antal olika miljö- och kvalitetskrav som 
entreprenören skall följa. Nedan följer en lista på relevanta, för examensarbetet, 
aspekter för miljö- och kvalitetsarbetet. 
 

• Välj material med hänsyn till underhåll, hållbarhet, slitage och städmetoder 
• Använd alltid i första hand förnyelsebart material 
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• Tropiska träslag får ej användas 
• PVC bör undvikas om likvärdigt finns 
• Använd i första hand miljömärkta limmer och färger 
• Material får inte innehålla miljöstörande ämnen som ingår i KEMIs 

begränsningslista och bör ej heller innehålla material som finns på KEMIs 
OBS lista 

• Material och produkter som avger emissioner som kan vara miljö- och 
hälsoskadliga undviks 

 
Allmänt gäller även att: 

 
”Material och byggnadsteknik skall vara väl beprövad och väljas så att de förhindrar 

fuktproblem, minimerar emissioner, och i övrigt ger en sund inomhusmiljö.” 
(Stångåstadens miljöanvisningar) 
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7 Betongstudie på Kv. Irrblosset 
 
För att åstadkomma ett högklassigt boende med ett mål om en sund inomhusmiljö 
krävs en kvalitetssäkrad betonghantering. Det är betydelsefullt att betongen hanteras 
på ett lämpligt sätt i alla skeden från förberedelser till färdigt golv. För att få en 
objektiv bild av betonghanteringen på Kv. Irrblosset har vi därför följt dess väg. 

7.1 Förberedelser på arbetsplatsen 
 
Konstruktören dimensionerar plattan för att få en tillräcklig hållfasthet. I samband 
med detta bestäms betongens lägsta K-värde samt betongens vattencementtal (vct). 
Dränering och grundläggning måste förberedas noga innan betongen anländer. Det är 
platschefens/arbetsledarens uppgift att beräkna mängden betong som behövs med 
hjälp av konstruktionsritningar. Platschefen/arbetsledaren beställer betongen genom 
att ringa betongstationen senast dagen innan gjutning. Vid samtal med 
betongstationen uppger platschefen/arbetsledaren mängd betong i m3, konsistensen 
samt önskad kvalitet på betongen. 
 

7.2 Betongstation 
 
NCC i Linköping har en egen betongstation i Hackefors där vi fick förmånen att göra 
ett besök. På betongstationen är det två heltidsanställda personer som arbetar med att 
ta emot beställningar, receptberäkning samt blanda betong. 
 

 
 
Figur 7.1: Betongbil vid betongstation 
Källa: Internet 9 

7.2.1 Produktion av betong 
 
Nästan all betongmassa som levereras till en byggplats eller som används vid 
betongvaruproduktion tillverkas idag i särskilda betongfabriker. De delmaterial som 
används vid betongtillverkningen är kvalitetskontrollerade enligt officiella regler. 
Betong som inte uppfyller kraven får inte användas i bärande konstruktioner. 
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Betongsammansättningen till bärande konstruktioner måste uppfylla fastställda 
officiella regler, vilka tar hänsyn till den miljö betongkonstruktionen kommer att 
utsättas för. Således har man högre kvalitetskrav på betong som utsätts för hård 
utomhusmiljö (vägar, broar) än på betong i mildare utomhusmiljö t.ex. fasader eller 
betong i inomhusmiljö. 
 

7.2.2 NCCs betongtillverkning i Linköping 
 
Cement beställs från Cementa i Slite på Gotland. Det levereras vid behov till 
betongstationen och fylls upp i en silo. Ballast tas från grustäkter i Borensberg och 
Norrköping där siktning sker. Ballasten siktas i tre fraktioner, 8-16 mm, 16-32 mm 
och 32-80 mm. Ballasten anländer i stora bilar och tippas i en av de sju olika 
markfickorna. Ballasten transporteras sedan från fickorna via ett nittio meter långt 
rullband till den femton meter höga silon. 
 
Betongstationen levererar cirka 450 m3 betong per dag. Betongstationen använder sig 
av tre olika cementsorter. Dessa är: 
 

• Anläggnings cement 
• Standard cement 
• Snabbhårdnande cement 

 
En annan betongsort som är på uppgående är den så kallade vibreringsfria betongen. 
Den används främst i väggar och vid svåråtkomliga gjutningar. 
 
När beställning är gjord från platschef/arbetsledare vilar ansvaret på betongstationen 
att den beställda betongen uppfyller sina krav. Exempelvis ska betongen hålla rätt 
temperatur vid leverans. Ett riktmärke är att vid en utetemperatur på –5 oC ska 
betongen hålla minst +10 oC. 
 
Betongstationen har nio olika nivåer på betongens konsistens från trög till plastisk. 
Dessa konsistenser kan härledas från vct talet, ett högt vct tal blir det en plastisk 
betong och vice versa. 
 
I dagens betongstation styrs det mesta via automatik. Betongrecepten finns 
förprogrammerade, vid specialbeställningar kan dock vissa ändringar göras. Vid 
betongblandning vägs de ingående materialen upp på vågar som sköts via ett enkelt 
knapptryck. Figur 7.2 nedan visar de fyra olika vågar som finns på betongstationen 
och deras maxvikt. 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7.2: Författarnas illustration av de fyra vågarna 
Källa: Persson, 2002 
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När rätt vikt har uppnåtts öppnas botten på vågarna och allt material placeras i 
blandaren. Efter ett par minuters blandning är betongen leveransklar. Blandaren klarar 
av att blanda totalt 6 m3 betong åt gången. 
 
Tillsatsmedel 
 
Det används två tillsatsmedel på betongstationen i Linköping. Dessa är Peramin FS 
och Cementa SR 20. 
 
Peramin FS 
 
Peramin FS är ett flyttillsatsmedel som används vid betongtillverkning. Produkten 
består av en vattenlösning med en torr substanshalt på 35 %. Den aktiva komponenten 
i produkten är en sulfonerad melaminpolymer. Halten fri formaldehyd är mindre än 
0.1 %. 
 
Tillverkning 
 
Hela produktionsprocessen sker i ett slutet system där inga människor är i kontakt 
med råvaran. Vid produktionen förekommer inga utsläpp till vatten. Avfall från 
processen består av provtagningar vid tillverkningen och filterkakor från de 
filtreringar som ingår. Allt avfall förbränns internt och utvunnen energi används till 
andra processer. 
 
Användning 
 
Flyttillsatsmedel som Peramin FS förbättrar konsistensen och ökar arbetbarheten för 
färsk betong. Även vattenhalten i betongen minskas, vilket reducerar torktiden och 
därmed också byggnationstiden för betongkonstruktionen. Genom att förändra 
konsistensen och arbetbarheten förbättrar flyttillsatsmedel som Peramin FS också 
arbetsmiljön med lägre bullernivåer. Produkten lämpar sig väl för fabriksbetong och 
vid produktion av bostäder. Emission av formaldehyd från betong med Peramin FS 
kan inte påvisas. Peramin FS utgör endast 0.1% av en betong innehållande 79 % 
ballast. 
 
Återvinning 
 
Använd betong lämpar sig väl för materialåtervinning. Betongen kan krossas och 
användas som fyllmedel vid produktion av ny betong, eller vid vägbyggen. Att den 
använda betongen innehåller Peramin FS påverkar inte möjligheten till 
återanvändning, eftersom tillsatsmedlet reagerar på ett sådant sätt i betongen att 
vattenlösligheten successivt minskar till att Peramin FS blir olöslig. Produkten kan 
alltså inte lakas ur betongen, vare sig det gäller ny eller återvunnen betong. 
 
Cementa SR 20 
 
Cementa SR 20 är en supereffektiv flyttillsats för betong och cementbruk baserad på 
polykarboxylateter. Den är speciellt lämplig för vibreringsfri, självkompakterande 
betong eller när man önskar särskilt hög vattenreduktion eller flyteffekt. En 
framträdande fördel med Cementa SR 20 är det extremt långa öppethållandet av 
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flyteffekten. De ingående ämnena är vid normal hantering inte farliga för vare sig 
hälsa eller miljö. Produkten är därför inte riskmärkt. 
 
Effekt 
 
Cementa SR 20 är plasticerande och/eller vattenreducerande och är särskilt lämplig 
där extra höga krav ställs på flyteffekt och vattenreduktion med extra långt 
öppethållande. Cementa SR 20 har en retarderande effekt. Tillstyvnadstiden ökar vid 
låga halter av tillsatsmedlet och minskar vid höga halter. 
 
Kombination med andra tillsatsmedel 
 
Cementa SR 20 kan inte utan vidare kombineras med andra tillsatsmedel. 
Förundersökning måste göras som visar att aktuell kombination får den förväntade 
effekten. Kombination med luftporbildare skall ägnas särskild uppmärksamhet så att 
rätt lufthalt och rätt luftporstruktur erhålles. Dosering av luftporbildaren blir 
vanligtvis mycket lägre, ofta endast en tiondel av normaldosering. 
 
Användning 
 
Cementa SR 20 tillsätts samtidigt med blandningsvattnet. Tillsats av Cementa SR 20 
till torr ballast eller cement rekommenderas inte. För tillverkning av frostbeständig 
betong rekommenderas Cementa SR 20 i kombination med luftporbildande medel. 
Cementa SR 20 gör det möjligt att arbeta med mycket låga vattencementtal. Med 
hjälp av Cementa SR 20 kan betongens vattenhalt kraftigt reduceras, upp till 40 %. 
 
Fördelar 
 
Fördelarna i den färska betongen: 
 

• Mycket stark vattenreduktion (upp till 40 %) 
• Ingen vattenseparation eller segregering 
• Mycket lång öppethållande tid (cirka 90 min) 
• Mindre vibreringsinsats 

 
Fördelar i den hårdnade betongen: 
 

• Högre tidig hållfasthet 
• Högre sluthållfasthet 
• Tätare betong 
• Mindre sprickor 
• Bättre vidhäftning mot armering och ballast 

 
Miljörisker 
 
Produkten är sammansatt så att den vid normal hantering inte medför några risker för 
vare sig hälsa eller miljö. Med andra ord är Cementa SR 20 ett miljövänligt 
tillsatsmedel. 
 



Sund inomhusmiljö 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
~41~ 

7.3 Gjutning 
 
Innan gjutning måste all armering ha satts på plats samt erforderliga ledningar och 
andra nödvändigheter måste installeras. Efter en gjutning kan inte ändringar göras på 
dessa installationer. 
 
När betongbilen anländer är en kontroll av betongkvaliteten lämplig att utföra. Detta 
görs för att försäkra sig om att rätt betong har blivit beställd. Betongbilen tömmer 
betongen i en bask för att sedan gjutas på avsedd plats. Basken är som en flygande 
skottkärra med en lucka i botten (se figur 7.3). 
 
 

 
 
 
Figur 7.3: Gjutning 
Källa: Internet 3 
 
Vid stora gjutningar som platta på mark används i regel en pump som kopplas till 
betongbilen. Detta sätt att gjuta går snabbare och är mer effektivt. 
 
Efter det att betongen har placerats i formen måste den komprimeras. Detta sker 
normalt med handhållna stavvibratorer vilka ”skakar samman” betongmassan och får 
den att fylla alla utrymmen i formen samt omsluta armeringen. Under senare år har 
s.k. vibreringsfri eller självkompakterande betong utvecklats. Denna fyller formen 
utan att vibrerig behöver användas. 
 
Betongen lodas för att få rätt höjd samtidigt som den ska bli plan. Vid kallt väder kan 
betongen täckas för att påskynda uttorkningsförloppet. Redan efter ett par timmar från 
det att betongen blandades är den så hård att den inte är bearbetbar längre. 

7.4 Fuktkontroll 
 
På Kv. Irrblosset görs det fuktmätningar kontinuerligt under byggprocessen. Vi har 
fått tillfälle att studera tillvägagångssättet för fuktmätning vid byggarbetsplatsen av 
auktoriserad fuktkontrollant från RBK, Rådet för Byggkompetens. Genom systemet 
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med RBK-auktoriserade fuktkontrollanter ökar förutsättningarna för branschen att nå 
det viktiga kvalitets- och miljömålet friska hus. 
 

7.4.1 Fuktmätning 
 
Det finns två typer av fuktmätningar, dessa är: 
 

• Trendmätning 
• Slutmätning 

 
Trendmätning 
 
Trendmätning görs för att få en överblick över fuktsituationen i byggnaden. En 
trendmätning görs när huset är tätt och med tätt hus menas skedet då taket ligger på 
plats. Trendmätningen är mest fördelaktig att göra i slutskedet. 
 
Slutmätning 
 
Slutmätning görs när huset är helt tätt och en inomhustemperatur uppnås på minst 
+15oC med en variation på ± 2oC, s.k. styrd uttorkning. När slutmätningen visar ett 
resultat som överensstämmer med krävt RF är det klart för mattläggning. Slutmätning 
måste dock utföras av en auktoriserad fuktkontrollant. 
 

7.4.2 Studerad mätmetod 
 
Mätmetoden som användes vid Kv. Irrblosset kallas HumiGuard metoden. Metoden är 
en svensk uppfinning som uppfanns för ett antal år sedan. HumiGuard är en 
kvarsittande givare av engångstyp som sitter fast monterad i betongen under hela den 
tid man avser att utföra mätningar. Givaren monteras i ett borrhål som omges av ett 
rör av plast. Denna typ av givare är mindre känslig för rumsluftens 
temperaturväxlingar i och med att hela givaren sitter nere i hålet.  

7.4.3 Utförande 
 
Vid en fuktmätning är det viktigt att ta reda på exakt var mätningen ska utföras i 
byggnadsdelen. Det är beställarens/byggherrens/fuktmätarens uppgift att välja ut 
mätpunkter samt bestämma antalet mätningar. 
 
Borrhålets placering i konstruktionen väljs så att möjliga felkällor minimeras. Hålet 
skall placeras där betongen antas vara fuktigast, t.ex. i svackor i betongen. 
 
För att göra en fuktmätning krävs att ett hål borras i betongen som är 15 mm i 
diameter. Vid mätning i platta på mark ska borrdjupet vara 40 % av totala tjockleken 
pga. ensidig uttorkning. Vid mätning i bjälklag krävs att borrdjupet är 20 % av 
bjälklagets tjocklek. Att borrdjupet är kortare beror på dubbelsidig uttorkning. 
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Figur 7.4: Enkelsidig uttorkning för betongplatta med underliggande cellplast 
Källa: Internet 10 
a) fuktprofil före uttorkning 
b) fuktprofil under uttorkning 
c) fuktprofil efter golvläggning och omfördelning av fukt under mattan 
H visar plattans tjocklek 
 
Det viktigaste momentet att utföra korrekt vid en fuktmätning av en auktoriserad 
fuktkontrollant är att hålet borras enligt angivet djup. Borrhålet får variera mellan ± 2 
mm för att räknas som godkänt. Mätosäkerheten gör att fuktkontrollanten måste mäta 
ett värde som är 2 % RF lägre än bestämt värde för att hålla en god kvalité. 
 
Fel vid fuktmätningar består både av systematiska och slumpmässiga fel. 
Systematiska fel återkommer vid varje mätning medan slumpmässiga fel utgörs av 
oförutsägbara variationer mellan mätvärdena. Utöver de systematiska och 
slumpmässiga felen förekommer även grova fel. Exempel på grova fel är att borrhålet 
inte är tätat mot omgivande luft, vilket medför att mäthålet torkas ut och ett för lågt 
RF-värde mäts. Andra exempel är att använda ett instrument som inte är kalibrerat för 
den aktuella givaren eller att använda fel kalibreringskurva. 
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Fuktgivaren består av ett plaströr, fukt- och temperaturgivare, isolering av gullfiber, 
tätningsmassa samt en gummikork. Se figur 7.5 nedan. 
 
 

 
 
Figur 7.5: Fuktgivare enligt HumiGuard metoden 
Källa: Internet 10 
 

7.4.4 Avläsning 
 
Mätning i betong med vct över 0.38 sker fyra dagar efter isättning av fuktgivaren. I en 
snabbtorkande betong med vct lägre än 0.38 kan en avläsning av resultatet ske tidigast 
efter sju dagar. Efter den föreskrivna väntetiden kan givaren läsas av när som helst. 
Avläsning sker genom anslutning av ett instrument till de uppstickande givartrådarna.  
 
Nedan visas de resultat som gavs vid avläsning på de tre valda punkterna fyra dagar 
efter installation av fuktgivaren. 
 
  Borrhålsdjup (mm) Temperatur (oC) RF (%) RF Krav (%) 

Vot 92 14 94 90 
Platta 80 14 93 90 

Bjälklag 50 14 95 90 
 
Figur 7.6: Mätresultat från Kv. Irrblosset 
Källa: författarna 
 
Avläst värde omvandlas till RF och temperatur med hjälp av ett datorprogram. Enligt 
fuktkontrollanten kan mattläggning ske som planerat enligt tidplan om en hög 
inomhustemperatur hålls konstant fram till planerad mattläggning. 
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8 Studie av ytskikt på Kv. Irrblosset 
 
I detta kapitel görs en studie av golvytskikt på Kv. Irrblosset. Vi kommer att ta upp 
två olika kombinationer enligt nedan: 
 

• Rum/Kök/Korridor/Gemensamhetsutrymmen 
• WC/Tvättstuga/Trapphus/Entré 

 
I skrivande stund har upphandling av golvytskikten ej gjorts. Därför väljer vi i de fall 
där upphandling ej är klar ett allmänt förekommande varumärke som uppfyller 
typrumsbeskrivningen. 
 

8.1 Rum/Kök/Korridor/Gemensamhetsutrymmen 
 
Anledningen till att samma golvmaterial har valts i dessa utrymmen beror bland annat 
på ekonomi samt att valt material passar utmärkt för ändamålet. Golven i dessa 
utrymmen består av primer, avjämningsmassa, lim och linoleummatta. 
 

8.1.1 Primer 
 
Betongytor bör primas för att undvika vidhäftningsproblem p.g.a. kvarvarande 
släppmedelsrester på betongen. Ytorna som primas skall vara fasta och rena, golven 
ska även dammsugas noggrant innan primning. TM Primer, vald primer på Kv. 
Irrblosset, är en primer avsedd för primning av betong, lättbetong, trä, spånskiva, 
plastmatta, klinker. 
 
TM Primer innehåller 45 % polymer och 55 % vatten. Dessa produkter är ej upptagna 
i kemikalieinspektionens begränsnings eller OBS lista. 
 

8.1.2 Avjämningsmassa 
 
Avjämningsmassa används för att fylla ut ojämnheter och sprickor innan golvläggning 
sker på betongplattan. Ursprungligen användes kasein (protein) som flyttillsatsmedel. 
Detta ämne är instabilt i fuktig miljö och gav således grogrund för mikro- organismer 
med bl.a. otrevlig lukt, hälsoproblem och missfärgningar på golvmaterial som följd. 
Denna tillsats är dock numera förbjuden. Avjämningsmassa består av t.ex. cement, 
torkad sand och tillsatser eller t.ex. krita blandat med linolja. För att 
avjämningsmassan ska uppfylla sin funktion ska primning ha utförts på underlaget 
först. 
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På Kv. Irrblosset används avjämningsmassa TM Express K. Denna avjämningsmassa 
innehåller: 
 

• Aluminatcement 20 % 
• Gips 10 % 
• Cement 8 % 
• Natursand 40 % 
• Kalkstensmjöl 20 % 
• Melaminharts, salter av hydroxicarbonsyror. <2 

 
Enligt tillverkaren är inga av dessa ämnen upptagna på kemikalieinspektionens 
begränsnings eller OBS lista. Kemikalieinspektionen har granskat alla tillsatsmedel 
utan någon anmärkning. 

8.1.3 Lim 
 
Funktionen hos lim är att sammanbinda material. Lim som är lämpliga för vidhäftning 
av linoleumgolv är PVAc lim och Akrylatlim. Akrylatlim, vattenbaserat lim, är att 
föredra då det ger en bättre vidhäftning än PVAc lim. Akrylatlim innehåller 
konserveringsmedel s.k. biocider vilka återfinns i alla vattenbaserade limmer. 
Biocider kan vara cancerframkallande och miljöstörande.  
 
På Kv. Irrblosset används primern för att det i framtiden skall kunna gå att återvinna 
linoleummattan. Detta kallas ”dra loss system”, vilket innebär att en primer stryks på 
golvet som låts torka och mattan fästs därefter med exempelvis ett akrylatlim. Mattan 
går sedan att dra loss vid eventuellt byte. 
 
I miljöanpassat byggande ska limning undvikas för att det försvårar isärtagning och 
därmed materialets återvinning. Alternativt till lim kan vara mekaniska 
sammanfogningar. Vid val av lim bör en produkt väljas som innehåller låga 
miljöfarliga ämnen.  
 
Emissioner 
 
De flesta byggmaterial avger ämnen till luften, emissioner, särskilt när det utsätts för 
fukt. Inomhusmiljön påverkas negativt av flyktiga organiska ämnen, TVOC. När 
limmet stryks på betongplattan tillförs fukt då limmet innehåller vatten. När 
mattläggning sker bildas ett tätt skikt och fukten bevaras mellan ytskiktet och 
betongen. Detta är en grogrund för mögel och dålig lukt.  
 
Skillnaden med en linoleummatta och en tät plastmatta är att linoleummattan låter en 
liten mängd fukt passera efter mattläggning, plastmattan stänger däremot inne 
eventuell fukt. En viss uttorkning kan alltså fortsätta efter mattläggning med linoleum. 
 
Avjämningsmassa ovanpå ett betongbjälklag kan minska emissionerna från golvet. 
Det som inträffar är att avjämningsmassan skiljer golvet från betongen och på så sätt 
skyddar golvlim och matta. 
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8.1.4 Linoleum 
 
”Linoleum har en enastående slitstyrka - det är uppbyggt av naturliga råvaror och är 

helt kretsloppsanpassat.” (Internet 1) 
 
För över 100 år sedan upptäcktes att det gick att utvinna linolja ur linväxtens frö. 
Nästan lika länge har det tillverkats linoleum. Linoleumgolv är ett miljöriktigt 
alternativ då det baseras på material från naturen. Linoleum består av kalksten, trä, 
linolja, färgpigment och harts. Linoleum tillverkas genom att massan valsas fast på en 
juteväv och vid valsningen kan olika mönster erhållas. Linoleumgolv är dessutom 
mycket tåligare mot stötar och repor än t.ex. trä. För övrigt är de mjukare och tystare 
än många andra golvalternativ. 
 
Hållbarheten, slitstyrkan och den långa livslängden är väl dokumenterade då 
golvmaterialet har funnits länge. De naturliga tillverkningsprocesserna är i princip 
detsamma nu som då, även om modern utrustning har rationaliserat produktionen och 
förbättrat slutprodukten. Basråvarorna hämtas från naturen som tidigare sagts och 
tillverkningsprocessen tar stor hänsyn till energibesparing och miljökontroll. 
 
Det förekommer att ytbehandlingen på linoleum lossnar och bildar ett mjölliknande 
damm. Detta damm skapar obehag genom att sätta sig på kläder och irritera luftvägar. 
Flera undersökningar visar att det är polishen och inte mattan som orsakar 
mjölningen. Fenomenet uppstår oberoende av fabrikat på matta och polish. Orsaken 
till mjölning är dock inte känd. 
 
Den enda ytbehandling som inte drabbas av mjölning är vaxning. Dock har denna 
behandling nackdelen att inte ge en lika slitstark yta som polish och därför kräver 
tätare behandlingar med ökade underhållskostnader som följd. Vaxet är dessutom mer 
svårbearbetat vilket ytterligare fördyrar behandlingen. 
 
Färdiganvända linoleumgolv bidrar inte till att mängden deponi ökar utan förbränns 
istället. Den energi som utvinns används som värme och koldioxiden som bildas vid 
förbränningen drar nya råvaror nytta av när de växer. Linoleum är därför en 
kretsloppsprodukt med minimal inverkan på miljön. 
 
Golvytmaterial av linoleum är känsliga för fuktpåverkan. Vid för stor fuktbelastning 
kan det uppstå olika skador i form av mögelangrepp, besvärande lukt, kemiska 
emissioner och hälsobesvär. 
 
Undergolvet skall vara jämnt och torrt, sprickfritt och tillräckligt hållfast. Kraven för 
limmade mattor är enligt Hus AMA, mätt med föreskrivna metoder, generellt högst 
85-90 % RF vid limning av golvmattor av linoleum. Som en extra säkerhet mot 
fuktskador kan beställare välja ett kritiskt RF som är lägre än de vedertagna. För att 
uppnå bra miljöval sänks RF med 5 % vilket medför en avsevärt längre torktid hos 
betongen. Temperaturen hos underlag, lim och golvbeläggning skall vid 
läggningstillfället vara minst +18ºC.  
 
Linoleum ges vid tillverkningen ett akrylatbaserat grundskydd av ytan, vilket skall 
skyddas under byggtiden. Byggstädning skall göras enligt golvfabrikantens 
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anvisningar. Därefter skall en grundbehandling utföras med golvrengöringsvax eller 
polish. Denna behandling används också för underhåll av mattan. Grundbehandling 
skall utföras direkt efter det att det skydd som legat på golvet under byggtiden tas 
bort. Leverantörerna av linoleum rekommenderar vaxer. 
 
Golvrengöringsvax har många fördelar jämfört med traditionell polish. Behandling 
med vax passar bättre än polish för torra städmetoder och ger då ett skötselsystem 
som är både arbetsbesparande och kemikaliesnålt. De torra städmetoderna för 
linoleummattor kan där det behövs kombineras med fuktmoppning med neutrala 
rengöringsmedel (pH 6-8). Våta städmetoder på linoleummattor med skadat ytskikt 
kan ge upphov till sur och unken lukt. Rengöringsmedel med pH större än 8 i 
kombination med för mycket vatten skadar ytskiktet. Linoleum bör inte läggas i 
entréer med ingång direkt utifrån eller i andra utrymmen som kräver våta 
rengöringsmetoder. 
 
Polishbehandling utförs på linoleummattor och ger en relativt hård och blank yta, men 
denna måste underhållas regelbundet med borttagning och ny påläggning av polish. 
Polishborttagningsmedel är frätande och bedöms som hälsofarliga. Vaxer, t.ex. 
golvrengöringsvax, ger en mjukare och mattare yta. Denna underhålls genom påföring 
av nytt vax och det gamla behöver inte avlägsnas. Vaxer är mindre miljöskadliga än 
polishmedel. 
 

8.2 WC/Tvätt/Trapphus 
 
I dessa utrymmen läggs primer, avjämningsmassa, fästmassa, klinker samt fogmassa. 
Då dessa utrymmen utsätts för ständig fukt är klinker ett bra materialval. De material 
som nämnts tidigare i rapporten tas ej upp igen, för mer information se kapitel 9.1.1 
och 8.1.2. 
 

8.2.1 Fästmassa 
 
Fästmassa är en cementbunden, organiskt bunden eller reaktionsbunden massa för 
sättning eller läggning av keramiska plattor. Fästmassa består av 40 % cement och  
60 % sand som blandas med vatten. I fästmassa kan det förekomma vattenlösligt krom 
som klassas som ett miljöfarligt ämne. 
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Fästmassan stryks på innan läggning av klinker för att ge fäste åt golvmaterialet, se 
figur 8.1. 
 

 
 
Figur 8.1: Utdragning av fästmassa på golv 
Källa: Internet 11 
 

8.2.2 Klinker 
 
Klinker är en keramisk produkt med eller utan sand vilket används till golvplattor. 
Godset är grovt kornigt med glasig bottenyta, slitstarkt och frosttåligt. Klinker kan 
glaseras där glasyren består av en uppslammning med låg smältpunkt av vissa leror 
och olika färggivande metallsalter. Glasyr påförs för att ge färg, glans och mönster 
vilket är estetiska argument. Glasyrens kemikalieresistens, motstånd mot slitage och 
städbarhet är viktiga funktionella argument. Innan glasyren sprayas på plattorna läggs 
en tunn minerallösning på ytan för att, bästa vidhäftning mellan glasyr och platta skall 
uppnås. 
 
Klinkerplattor tål högre fuktighet än limmade mattor. Oglaserade klinkerplattor har 
mycket god slitstyrka, på samma nivå som de hårdare typerna av natursten, dvs. granit 
och gnejs. För golv i lokaler med stark nötning väljs stengolv. Klinker är ett mycket 
bra miljöval som dessutom är återvinningsbart. 
 
Enligt Hus AMA krävs det ett RF på 90–95 % för att lägga klinker. Variationen i RF 
beror på vilken sorts klinker som valts. 
 

8.2.3 Fogmassa 
 
Fogmassor används för att täta fogar mellan olika byggnadsdelar och genomföringar 
mot luftläckage, fukt-, vatten-, och smutsgenomträngningar. Vidhäftningsförmåga 
krävs för att ta upp spänningar när fogen belastas och för att fästa fogen. Fogmassan 
används för att få ordentliga hörn. Inomhus används fogmassan för att täta i badrum 
och våtutrymmen. 
 
Fogmassan innehåller bindemedel, fyllmedel, konserveringsmedel, lösningsmedel och 
eventuellt pigment. Fogmassor kan vara positiva ur miljösynpunkt eftersom tätningar 
kan stoppa fukt. Silikonfogmassor används för fogning i våtutrymmen då den är 
elastisk och kan ta upp stora rörelser. Silikonfogmassor baseras på kisel, syre, kol och 
väte.  
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I vissa silikonfogmassor för bruk i våtutrymmen tillsätts biocider i små mängder. 
Halterna är låga men biociderna utgörs av giftiga ämnen. Biociderna tillsätts för att 
förhindra påväxt av mögel. Mögel växer inte i själva fogmassan utan på smuts i form 
av tvål och hudrester som lätt avlagrats i fogen på ett badrum. Ett sätt att slippa 
biocidtillsatsen är att hålla fogarna rena. Detta kan vara svårt, varför en 
biocidbehandlad fogmassa väljs vid de tillfällen där det verkligen behövs. 
 
Enligt Hus AMA 98 måste alla fogmassor som används i våtutrymmen vara 
mögelresistenta. Byggbranschen har alltså inget val att välja en fogmassa utan 
biocider. 
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9 Kvalitetsarbete på Kv. Irrblosset 
 
NCC är ett rikstäckande bygg- och fastighetsutvecklingsföretaget i Sverige som 
innehar både kvalitetscertifiering och miljöcertifiering enligt ISO (Internet 9). 

9.1 NCCs kvalitetspolicy 
 
Nedan följer ett utdrag från NCCs kvalitetspolicy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beställarens behov och förväntningar klargörs vid tre olika sorters möten: 
 

• Kontraktsgenomgång 
Möte som hålls i början av en upphandling, genomgång av kontraktet sker. 
• Projekteringsmöten 
Projekteringsmöten hålls regelbundet under projekteringstiden. 
• Byggmöten 
Möten som hålls under själva byggprocessen. 

 

9.2 Kv. Irrblossets kvalitetsplan 
 
När Stångåstaden valde entreprenör valde de en som har en utarbetad kvalitetspolicy 
samt kvalitetsplan. Beställaren, Stångåstaden, utarbetar i samråd med vald 
entreprenör, NCC, en projektanpassad kvalitetsplan. 
 
Intern kvalitetsrevision genomförs enligt regionens revisionsprogram för att följa upp 
att arbetet bedrivs enligt NCCs kvalitetssystem, projektets kvalitetsplan, protokoll 
från byggstartmöte och regionens rutiner. 
 
Under projektets gång ansvarar platschefen för att nödvändiga åtgärder vidtas för att 
korrigera uppkomna avvikelser. Platschefen ansvarar även för att förebyggande 
åtgärder vidtas för att inte avvikelsen skall upprepas i projektet. Avvikelser och 
störningar på arbetsplatsen behandlas vid planerings- och samordningsmöten samt 
internt slutmöte. Avvikelser och störningar som leder till förbättringsförslag av 
allmänt intresse dokumenteras på erfarenhetsrapport och rapporteras till regionens 
kvalitetsledare. I slutet av uppdraget görs kundenkät med beställaren för att se hur 
kvalitén uppfattades och om förväntningarna uppfylldes. 

 
”I dialog med våra kunder uppfyller vi, i all vår verksamhet, deras behov och 

förväntningar på de produkter och tjänster vi erbjuder.” 
 

”Kvalitet för NCC innebär att göra rätt från början och att motsvara 
kundens/beställarens förväntningar på den beställda produkten och/eller 

tjänsten.” 
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Det finns tre förbestämda projektmål på Kv. Irrblosset, dessa är: 
 

• Utföra projektet med kvalité 
• Uppmuntra idéer 
• Bra trivsel på arbetsplatsen 

 
Följande tre åtgärder görs aktivt för att uppnå projektmålen: 
 

• Noggrant utförande, med rätt metoder och produkter samt rätt hjälpmedel 
• Stimulera och ta fram erforderliga resurser för genomförande 
• Skapa samverkan mellan olika yrkesgrupper 

 

9.3 Kvalitetsarbete på Kv. Irrblosset 
 
NCC är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och arbetar aktivt med att bibehålla en 
god kvalitet. I och med detta måste NCCs underentreprenörer följa samma 
kvalitetskrav som är ställda på NCC. NCC har stor valfrihet när det gäller val av 
underentreprenörer och en lista med olika entreprenörer finns att tillgå vid behov. 
Listan innehåller av NCC kvalitetsgodkända entreprenörer. 
 
Ett krav från beställaren är att en kvalitetsansvarig finns och vid Kv. Irrblosset är 
Stefan Fredriksson kvalitetsansvarig enligt PBL (Plan och Bygg Lagen). 
 
Stångåstaden utför kvalitetsrevisioner av byggande, konstruktioner, tillverkning och 
installationer när så önskas. Revisionen kan utföras av beställaren eller annan utsedd 
myndighet. 
 
Vid moment som kräver hög kvalitet görs en arbetsberedning. Arbetsberedning kan 
till exempelvis göras vid gjutning av platta på mark. Ett möte hålls med platschef, 
arbetsledare samt personal som ska sköta utförandet. Platschefen följer upp utförd 
arbetsberedning för att säkerställa kvaliteten. 
 
För att hålla en god kvalitet utförs egenkontroller av NCC. En egenkontroll 
genomförs vid moment som kräver särskild uppmärksamhet ur kvalitetssynpunkt. 
Detta dokumenteras väl då det vid en kvalitetsrevision ska framgå vilka kontroller 
som gjorts.  
 
För att få ett kvalitetstänkande bland hela personalen har beställarens kvalitets- och 
miljöansvarig haft en genomgång av kvalitetsarbete vid byggstart. På Kv. Irrblosset 
har en förenklad kvalitetsplan utarbetats för att personalen ska känna att det är 
lättförståeligt. 
 
Den största skillnaden på Kv. Irrblosset är enligt Jan Esping att ”man måste tänka i 
nya banor när det gäller kvalitets- och miljöfrågor”. Med nya banor menar Jan att 
tanken på miljöfrågor måste finnas närmare till hands hos alla. En större medvetenhet 
måste infinna sig hos alla medarbetare.  
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Angående utbildningar för betongarbetare är problemet enligt Jan Esping att det inte 
finns tid och när bygget är igång är det svårt att avvara någon eller några personer för 
vidareutbildning. 
 
Ett stort intresse ligger hos NCC att följa Stångåstadens kvalitets- och miljökrav. Görs 
inte detta kan det bli svårt att få fler uppdrag i framtiden. ”Ska vi vara med i matchen 
gäller det att följa fastställda krav.” (Esping, 2002) 
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10 Analys 
 

10.1 Betong 
 
Vid besök på NCC Ballast studerade vi framställningen av betong och 
framställningsprocessen stämmer väl överens med vår utförda litteraturstudie. I 
litteraturstudie studerade vi fem olika tillsatsmedel. Situationen avgör vilket 
tillsatsmedel som ska användas. I den betong som används på Kv. Irrblosset tillsätts 
två olika sorters flyttillsatsmedel, Peramin FS och Cementa SR 20, vilka är starkt 
vattenreducerande. Skillnaden mellan Peramin FS och Cementa SR 20 är att de 
baseras på olika komponenter. Båda tillsatsmedlen är lämpliga vid vibreringsfri 
betong. Vi anser att de använda tillsatsmedlen i betongen på Kv. Irrblosset är 
miljövänliga. Tillsatsmedlen som används påverkar inte framtida återanvändning av 
betongen för eventuellt vägbygge. Detta är en bra grund för att nå sunda hus. 
 
På. Kv. Irrblosset valdes betong K30 i början av byggstart och K30 är en vanligt 
förekommande hållfasthetsklass på betong. För att försäkra sig om att betongens 
uttorkning är fullständig innan mattläggning sker ersattes K30 med en betongkvalitet 
till K40 efter en kort tid. Vi anser att detta var ett mycket bra val med tanke på att få 
en torr betong som bidrar till ett sunt hus. 
 

10.2 Platta på mark 
 
Enligt vår litteraturstudie anses ”utförandet med underliggande isolering vara det 
mest fuktsäkra”. På Kv. Irrblosset används grundkonstruktionen platta på mark med 
underliggande isolering vilket är utmärkt ur fuktsynpunkt. 
 
Makadam används som dränerande skikt under konstruktionen vilket enligt vår 
litteraturstudie är ett av de bättre dräneringsmaterial som finns. Cellplasten som 
används på Kv. Irrblosset kan fungera som ett extra kapillärbrytande skikt för att öka 
säkerheten mot markfukt. 
 

10.3 Kvalitet 
 
Enligt SIS är en definition på kvalitet: ”alla sammantagna egenskaper hos en produkt 
som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov”. En 
uppdelning kan göras mellan tillfredsställda behov och underförstådda behov. 
Tillfredsställda behov är i detta sammanhang Stångåstadens och NCCs egna behov, 
och underförstådda behov kan i detta fall liknas vid vår uppfattning samt vår 
förförståelse. 
 
Vad anses som ”rätt” kvalitet? Ett problem som kan uppstå när en utredning av 
kvalitetsarbete görs är att uppdragsgivare och utredare har olika syn på vad ”rätt” 
kvalitet är. Då vår kvalitetsuppfattning utgår från ett teoretiskt perspektiv är den 
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möjligen utopisk men trots detta känner vi att de synpunkter vi framför nedan är 
relevanta. Kvalitetstänkande är ett komplicerat fenomen som vi anser i hög grad 
hänger samman med utbildningsnivå. Vi menar att utan utbildning är det svårt att nå 
en högre förståelse för vikten av kvalitet. 
 

10.3.1 Göra rätt från början 
 
Enligt NCCs egen kvalitetspolicy innebär kvalitet att göra rätt från början och att 
motsvara kundens/beställarens förväntningar på den beställda produkten och/eller 
tjänsten. Ett antal oklarheter/frågeställningar kom upp när vi funderade kring detta. Vi 
har tre saker att påpeka i frågan om att göra rätt från början. 
 

1. Mätpunkter vid fuktmätning 
 
Enligt RBK ska ”borrhålets placering i konstruktionen väljas så att möjliga felkällor 
minimeras, hålet skall placeras där betongen antas vara fuktigast”. Vid den 
trendmätning där vi deltog placerades två mätpunkter på plattan och 
placeringspunkterna var nära ett varmluftsintag. Enligt vår uppfattning skulle en 
punkt ha satts på ett ställe där plattan troligtvis är fuktigare för att få en mer rättvis 
och balanserad bild av situationen. Denna uppfattning delas av den auktoriserade 
fuktkontrollanten som utförde mätningen. Placering i vot och platta är bra i sig men 
en bättre fördelning av mätpunkterna i förhållande till trolig fuktighetsgrad hade varit 
önskvärt. Vi är dock medvetna om att detta inte är en slutmätning utan endast en 
trendmätning utförd i god tid vilket möjliggör ytterligare uttorkning om det visar sig 
nödvändigt. Däremot är vår invändning det tänkande som föreligger vid placeringen 
av mätpunkterna. En gott kvalitetstänkande hade inneburit att mätpunkterna inte 
enbart var på de mest gynnsamma ställena. 
 

2. Utbildning 
 
För att få sunda hus utan fuktproblem krävs en hög kvalitet genom hela processen från 
projektering till färdig byggnad. För att uppnå en bättre kvalitet på arbetsplatsen, 
gällande arbetsmetoder såsom färdiga produkter, krävs vidareutbildning av 
personalen. Idag lanseras nya material och produkter som kräver förändrade 
arbetsmetoder. Nya material med gamla metoder eller vice versa kan ge sjuka hus. 
Problemet som vi uppfattade var att det är svårt att få tid för utbildning. Om personal 
vidareutbildas höjs både deras självsäkerhet och kompetens. Vårt förslag är att 
samtliga medarbetare vid byggstart har fått utbildning i de material och metoder som 
ska användas, i det här fallet sådana som är specifika för sunda hus, för att säkerställa 
en hög kvalitet. Vi upplever att ett glapp i kunskapsnivå föreligger mellan experter 
inom betong och betongarbetarna som var involverade i Kv. Irrblosset. Om det inte är 
möjligt att utbilda personal innan byggstart kan inlåning av personal från andra 
arbetsplatser i närheten ske vid behov då utbildning ges. 
 

3. Skötseln av ytskikt 
 
Enligt Stångåstaden skall material väljas med hänsyn till underhåll, hållbarhet, slitage 
och städmetoder. Frågan vi ställde oss var då om studenter kan/orkar/vill städa ett 
linoleumgolv på ett korrekt sätt då linoleumgolv är känsliga? Frågan är också om 
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linoleums städbarhet i jämförelse med trägolv, vilket är svårast att underhålla? Men 
om vi koncentrerar oss på linoleum kan ett felstädat sådant golv avge illaluktande 
dofter och emissioner. Studierna om linoleumgolv vi har gjort har gett oss den 
uppfattning att ett linoleumgolv är ett bra miljöval men svårstädat. Kanske passar ett 
linoleumgolv bättre i kontorslandskap där det är utbildad personal som städar golven. 
Alternativt är att en grundlig instruktion om städning av linoleumgolv görs för 
framtida hyresgäster. Vi är medvetna om att val av ytskikt också är en ekonomisk 
fråga och då vi avgränsat oss bort från ekonomiska fakta presenterar vi inga 
ekonomiska kalkyler för detta.  
 

10.3.2 Innebörd av kvalitetsbristkostnader 
 
Vid ett byggprojekt i Hammarby Sjöstad fick entreprenören uppleva innebörden av 
kvalitetsbristkostnader. Där sattes fuktigt material in i byggnaden innan taket hade 
kommit på plats och det slutade med att en stor del av husets delar fick bytas ut på 
grund av fuktproblem. Byggentreprenören fick då ta ut förstört material och ersätta 
med nytt material. Kostnaderna blev enorma för att kvaliteten brast. Entreprenören 
hade tjänat på att göra rätt från början! I det här läget går det inte att utröna om några 
kvalitetsbristkostnader kommer att uppstå när det gäller Kv. Irrblosset. Det visar sig 
oftast inte förrän i slutfasen av bygget då det kan konstateras om till exempel 
ytskikten lades på innan RF var tillfredsställande. 
 

10.3.3 PDCA-cykeln 
 
I litteraturstudien studerade vi PDCA-cykeln och vi anser att Kv. Irrblosset och dess 
ledning följer PDCA-cykeln medvetet eller omedvetet vid kvalitetsarbete. 
 

1. Planera - Arbetsberedning 
Vid moment som kräver extra omsorg och där en hög kvalitet krävs görs en 
arbetsberedning. 
 
2. Gör – Utförande 
När arbetsberedning är gjord utförs arbetet av medarbetarna med angiven metod 
från arbetsberedningen. 
 
3. Studera – Egenkontroller 
När arbetet är utfört görs egenkontroller av platschefen. Egenkontroller är till för 
att kontrollera så att utförandet är gjort enligt önskemål och krav. 
 
4. Lär – Rapportering om avvikelser 
Efter egenkontroller tas avvikelser upp och en genomgång görs för att lära av 
eventuella misstag. 

 
En möjlig åtgärd för att öka kvalitetstänkandet och förståelsen för kvalitetstänkande 
vore att kommunicera ut PDCA-cykeln till samtliga medarbetare på Kv. Irrblosset. 
PDCA-cykeln är enkel att förstå, den möjliggör kontroll av konkreta 
förbättringsresultat och är allmänt förekommande i andra branscher. 
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10.3.4 Kvalitetsarbete 
 
Ett antal olika frågor som togs upp i referensramen som kan ställas vid kvalitetsarbete 
är följande fem stycken. Vi kommer härmed att jämföra dessa frågor med 
kvalitetsarbetet på Kv. Irrblosset. 
 

 Kvalitet ska utgå från företagsledningen 
 
Då NCC är certifierade enligt ISO utgår stävan efter kvalitet från företagsledningen. 
Då Kv. Irrblosset har en utarbetad kvalitetspolicy antar vi att vikten av kvalitetsarbete 
kommunicerats från företagsledningen. 
 

 Kvalitet berör allt och alla i företaget 
 
Kvalitet bör ju beröra alla i företaget och frågan vi då ställer oss är om alla är 
medvetna om innebörden av kvalitetstänkande och vikten därav. Svaret på denna 
fråga är inte glasklart då vi endast gjort en begränsad studie. Vad gäller Kv. Irrblosset 
har vi fått uppfattningen att inte alla är införstådda med vad kvalitetstänkande innebär. 
Kvalitet är inte enbart att fylla i checklistor och formulär utan i grunden innebär 
kvalitet kontinuerligt förbättringsarbete i alla led. 
 

 Alla är ansvariga för kvaliteten 
 
Vi fick uppfattningen att god team anda råder på Kv. Irrblosset. Om detta sen beror på 
att alla känner sig delaktiga i kvalitetsarbetet eller något annat låter vi vara osagt. Vi 
anser att om en arbetsplats har ett gott lagarbete och alla känner sig delaktiga finns det 
goda förutsättningar för ett gott kvalitetsarbete. 
 

 Istället för att upptäcka fel ska fel förhindras 
 
De senaste månaderna har det varit livliga diskussioner i media om fuktskadade hus, 
Moderna Museet och Hammarby Sjöstad är två mycket bra exempel där fel har 
upptäckts och som kostat åtskilliga miljoner. Vi hoppas och tror att byggbranschen 
har lärt sig något av detta och vad vi har sett under våra veckor på Kv. Irrblosset så 
har inga ”fel” uppenbarats för oss. Kv. Irrblosset arbetar aktivt med förbättring och 
för att förhindra fel i god tid. 
 

 Verksamheten ska ständigt förbättra sig själv 
 
Att en verksamhet ska förbättra sig själv låter väldigt enkelt. För en förändring eller 
förbättring krävs hårda insatser från alla på arbetsplatsen. När arbetsplatsen kommer 
till ett stadium där kvalitetsarbetet är igenkännbart i hela organisationen är 
förutsättningarna för att bygga sunda hus höga. 
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11 Förslag 
 
Vi anser att valda arbetsmetoder, betongval samt ytskikt på Kv. Irrblosset är bra för 
att uppnå en sund inomhusmiljö. Material och arbetsmetoder anses miljövänliga av 
Stångåstaden och deras ställda krav. Nedan ges några andra förslag på hur en bättre 
inomhusmiljö kan uppnås. Studien har avgränsats till att enbart undersöka hur dessa 
påverkar inomhusmiljön och ingen hänsyn har exempelvis tagits till ekonomi. 
 

11.1  Alternativa konstruktioner 
 
Grundkonstruktionen platta på mark har använts på Kv. Irrblosset och nedan anges ett 
par förslag på andra möjliga konstruktioner som skulle kunna tillämpas. 

11.1.1 Platta med värmeslingor 
 
Installation av värmeslingor i plattan medför en kortare uttorkningstid av 
betongplattan. Ett annat skäl till denna konstruktion är att en behaglig 
inomhustemperatur uppnås. En mindre mängd radiatorer behövs då värmeslingorna 
värmer bostaden. Värmeslingor ger även en ökad inomhuskomfort genom att golvet 
blir trivsamt att vistas på. 

11.1.2 Uppreglade golv på platta 
 
Uppreglade golv läggs på reglar som ligger an mot betongplattan och där reglarna kan 
bestå av stål. Fördelarna med uppreglade golv är bland annat att alla installationer 
ligger synliga under golvet. Vid ett eventuellt installationsbyte är det enkelt att lyfta 
på golvet och åtgärda felet. Vid en traditionell grundkonstruktion med platta på mark 
där rör och installationer ligger ingjutna i betongen blir en eventuell åtgärd kostsam 
då golvet måste bilas upp. Vid uppreglade golv undviks det hårda underlaget som 
betongen ger vid traditionella golv. 
 

 
 
Figur 10.1: Uppreglat golv 
Källa: BIN 2002-02-08 
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11.1.3 Platonmatta 
 
Platonmattan är en luftspaltbildande matta tillverkad av HD-polyeten. Den är 
diffussionsstät, vattentät och motståndskraftig mot vanligt förekommande kemisk 
påverkan. Ingående material är 98 % polyeten och 2 % färgmedel. Produkten 
innehåller inga kemiska ämnen som finns registrerade i Kemikalieinspektionens 
begränsnings- eller OBS lista. Produkten innehåller inga kända hälsopåverkande 
ämnen som vid användande påverkar inomhusmiljön. 
 

 
 
Figur 10.2: Platonmatta 
Källa: Internet 12 
 
Platonmattan kan användas på alla golv i alla typer av hus. Platonmattan har ett antal 
olika kvaliteter såsom stegljudsdämpning och naturlig sviktning. Dessutom blir 
golvtemperaturen behagligare då mattan skyddar mot kyla samt att den har goda 
ergonomiska effekter på människokroppen. 
 
Platonmattan skyddar även övergolvet mot fukten i marken och kan samtidigt ta hand 
om fukten i plattan samt leda bort den. För att platonmattan ska kunna leda bort fukt, 
emissioner och obehaglig lukt behövs ett mekaniskt ventilationssystem installeras. För 
att metoden ska fungera krävs att luft tas in på förutbestämda platser och att alla andra 
ställen är täta. Luften strömmar över hela ytan och tas ut via en monterad fläkt. 
Platonmattan räknas som den mest ekonomiska lösningen mot fukt eftersom den kan 
leda bort fukt från plattan. 
 
Ventilationen ger även en uttorkning av betongplattan ned till ett värde under 70 % 
RF. Detta tar vid gynnsamma förhållanden som start vintertid och normalt 
inomhusklimat högst ett år oftast kortare tid. Ett RF på 70 % är vad som bedöms som 
tillräckligt lågt för att problem inte ska kvarstå eller uppstå. 
 

 
 
Figur 10.3: Ventilerad platonmatta 
Källa: Internet 12 
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Problemet idag är att mattor läggs på för tidigt innan betongen har torkat ut ordentligt. 
Denna tidiga mattläggning kan ge upphov till sjuka hus genom att emissioner uppstår. 
Platonmattan kan läggas in exempelvis då en pressad byggtid föreligger. Byggtiden 
kan förkortas om platonmattan finns med redan i projekteringsstadiet. 
 

11.1.4 Bygge under tak 
 
En av de bättre metoderna för att förhindra fukt under byggtiden är att bygga in 
objektet i ett tält. Materialet förhindras från att bli fuktigt samt att merarbete minskas i 
form av utbyte av skadat material. Inuti tältet kan traverskranar monteras för att 
ersätta de vanliga lyftkranarna. Leveranser lossas inomhus och behöver aldrig komma 
i kontakt med väta. Arbetsmiljön blir bättre i form av att en jämn temperatur kan 
hållas året runt. En del påstår att torktiden kan minskas med två tredjedelar vilket 
leder till färre fuktskador. 
 

11.2 Alternativ betong 
 
På Kv. Irrblosset används en standardbetong med K40 (se kap 6.1.2) med ett vct tal på 
0.56. Nedan ges förslag på andra sorters betonger som kan användas för att få en 
snabbare uttorkning och en högre kvalitet. 
 
Svenskt cement har idag en lägre kvalitet än andra cement utomlands. I princip skulle 
det vara billigare och bättre för inomhusmiljön att välja ett cement från ett annat land 
som har högre kvalitet. 

11.2.1 Snabbtorkande betong 
 
Snabbtorkande betong definieras som att den har ett vct mellan 0.32 och 0.38. Denna 
betong innehåller en högre del cement än vanlig standardbetong. Detta gör att 
alkaliteten (pH>7) blir något högre hos en sådan betong. Denna betong torkar efter 
någon månad efter det att den har kommit under tak. Dock får den inte fuktas upp 
igen efter uttorkning. 
 
Nackdelen med snabbtorkande betong är att betongyta får en tät yta som försvårar för 
mattlimmets fuktighet att sugas in i betongen. Den täta ytan kommer av att 
porsystemet är finare i snabbtorkande betong. De flesta limmer idag är vattenbaserade 
och innehåller en mängd vatten. Detta skall beaktas vid val av golvmaterial och 
limningsmetod. Idag finns dock limmer som är anpassade för en högalkalisk miljö. 
 
Snabbtorkande betong är ett bra sätt att förkorta uttorkningstiden. Vid användande av 
denna betong krävs kunskap om materialet och dess egenskaper. Gjutning med 
snabbtorkande betong kräver ett annat tillvägagångssätt än med standardbetong. 
Betongen är mer trögflytande på grund av det låga vct talet. 
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11.2.2 Självtorkande betong 
 
Denna betong har liknande egenskaper som snabbtorkande betong men har ett vct 
lägre än 0.32. Självtorkande betong torkar även om det regnar under torktiden. 
Således behöver denna inte skyddas under byggtiden mot nederbörd. 
 

11.2.3 Självkompakterande betong 
 
Ett annat namn för denna betong är vibreringsfri betong. Detta innebär att betongen är 
så pass lättrörlig att ingen vibrering krävs vid gjutning. Enligt den litteratur vi har 
studerat finns det få nämnda nackdelar med denna betong. 
 
De personer vi har haft kontakt med på Kv. Irrblosset som har använt 
självkompakterande betong menar att det finns både för och nackdelar med denna 
betong. Vid användande av vibreringsfri betong uppstår blåsor. Problemet uppstod när 
Cementa bytte cement för ett par år sedan. Orsaken till att blåsorna uppkommer i 
betongen är ännu ej känd. Vid golv som skall täckas av ytskikt har detta ingen 
betydelse då hållfastheten inte påverkas. Vid industrigolv där betongytan är synlig 
krävs det merarbete i form av att deformeringar som hål måste fyllas igen och viss 
slipning krävs innan ytbehandling. 
 
Vi anser att det finns för dåliga kunskaper om denna betong och att det saknas 
erfarenhet. Används denna betong på rätt sätt tror vi att ett önskvärt resultat kan 
uppnås. Då en ny betong brukas krävs förnyade arbetsmetoder för att erhålla ett bra 
resultat. Det förekommer idag gamla arbetsmetoder till nyutvecklade betongsorter. 
 

11.3 Alternativa ytskikt 
 
Valda ytskikt på Kv. Irrblosset anses vara bra för att uppnå en sund inomhusmiljö. 
Problemet är att linoleummattor är svårstädade och frågan är om framtida hyresgäster 
i form av studenter kan städa dessa golv korrekt? Hålls livslängden för golven om 
felaktig städning förekommer? 

11.3.1 Lövträgolv 
 

”Lövträgolv är min favorit!” 
(Isacson, 2002) 

 
Enligt Isacson (2002) är lövträgolv det mest miljövänliga golvmaterial som finns idag. 
Anledningen till att lövträgolv är miljövänliga är att de inte har några hälso- och 
miljöfarliga egenskaper. Ytbehandling av lövträgolv görs av ämnen som är 
miljövänliga vilka klassas som sunda material. Trägolv är material från naturen såsom 
björk, al, och körsbär. 
 
Vid användning av lövträgolv krävs en plastfolie under golvet annars måste betongen 
torka till 65 %, används plastfolie krävs endast 85 %. 
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Lövträgolv är dyrare än andra förekommande golvmaterial såsom linoleum eller 
plastmatta. Enligt Isacson (2002) kan priset förhandlas ner till en nivå som motsvarar 
de andra golvmaterialens priser vid en stor beställning. Eftersom användningen av 
lövträgolv mestadels nyttjas för privat bruk är priset högt. Vid en eventuellt större 
efterfrågan ökar konkurrensen och det kan medföra en prissänkning av trägolv. 

11.3.2 Löslagda trägolv 
 
Lösläggning är ett alternativ dels för att höja toleransnivån för fukt i underlaget, dels 
för att minska kemikaliebelastningen genom att inte använda lim. Lösläggning av 
golv innebär enklare montage respektive enklare demontering vid renovering samt 
möjlighet till återvinning/omhändertagande vid husets rivning. 
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12 Diskussion 
 
I detta kapitel kommer vi att försöka svara på våra frågeställningar som återfinns i 
kapitel 1.1.1. 
 
Utmärkande egenskaper hos betong är bland annat att det är ett slitstarkt, brandhärdigt 
och ett tåligt material. Då betong är formbart är det ett material som går att använda 
för en mängd olika syften. Betong är mycket miljövänligt då det består av 
naturmaterial som cement, vatten och ballast. En annan egenskap hos betong är dess 
långa livslängd. Idag finns betongbyggnader från Antikens Rom där byggnadens 
grundkonstruktion fortfarande står kvar. 
 
Tre fuktpåverkningar på plattan är kapillärsugning, fukt från mark och byggfukt. 
Under vår studie på Kv. Irrblosset har tyngdpunkten legat på byggfukt. Byggfukt är 
kvarvarande fukt i konstruktionen som efter byggprocessen kan avges till 
omgivningen. Läggs ett ytskikt innan önskvärt RF har uppnåtts kan problem uppstå 
senare i form av emissioner och mögel. Detta kan då ge en osund inomhusmiljö som 
påverkar människors hälsa. 
 
Grundkonstruktionen som används på Kv. Irrblosset är en bra lösning för att uppnå en 
sund inomhusmiljö. Platta på mark är en beprövad konstruktion som har använts 
under lång tid. De förslag som vi har angett i kapitel 11.1 ska ses som alternativ, som 
kan förbättra plattan ur fuktsynpunkt. 
 
Enligt vår analys anser vi att ett kvalitetstänkande bör infinnas i hela organisationen. 
Detta behövs för att kvalitetsarbetets mål ska bli tydliga och uppnåeliga. För att på ett 
enkelt sätt åstadkomma sunda golv i ett byggprojekt anser vi att PDCA-cykeln kan 
användas av alla inblandade medarbetare. Ska ett miljöprojekt som Kv. Irrblosset 
uppnå sina förväntningar som ett sunt hus bör kvalitetsarbetet fungera 
tillfredsställande. 
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