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Detta examensarbete behandlar inneluftsventilerade kryprumsgrunder (varmgrunder) med avseende på konstruktion och fukt. Examensarbetet 
utgår från en allmän beskrivning av kryprumsgrunder samt allmänna fuktproblem med grundkonstruktioner. 
 
En inneluftsventilerad kryprumsgrund är en konstruktion där man tar frånluften från byggnaden och för ned i grunden och låter luften cirkulera 
innan den sedan passerar ett återvinningsaggregat på väg ut från grunden. På detta sett får man ett varmt utrymme under byggnaden och på så sätt 
mindre fuktproblem i form av 
 
• Markfukt 
• Byggfukt 
 
Markfukten minskas genom dränering runt byggnaden, kapillärbrytande skikt mellan mark och byggnad samt ventilation av kryprummet. 
Byggfukten minskas genom ventilation av kryprummet i så tidigt skede som möjligt. 
 
För att en varmgrund ska fungera som det är tänkt krävs att man lägger stor vikt vid konstruktionens täthet, annars kan man få luftläckage som 
medför att varm luft läcker ut och kall luft tränger in. 
 
Utifrån litteraturen om varmgrunder och fukt har jag utvärderat två olika tillverkare och kommit fram till att det är marginella skillnader vad det 
gäller konstruktionsbrister och fuktproblem. 
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För att en varmgrund ska fungera som det är tänkt krävs att man lägger stor vikt vid 
konstruktionens täthet, annars kan man få luftläckage som medför att varm luft läcker ut och 
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Abstract 
 
This Diploma work investigates internal air ventilated crawl-space in respect to construction 
and damp. The Diploma work assumes from a general description of crawl-space and general 
dump problems in ground construction. 
 
An internal air ventilated crawl-space is a construction where you take the ventilation air from 
the building and bring it down to the crawl-space and lets the air circulate before it passes 
through a retaining aggregate on the way out from the crawl-space. In this matter you get a 
worm space under the building and a lot less dump problems in form of 
 

• Ground damp 
• Build damp 

 
The ground dump reduces through draining around the building, different layer of gravel 
between the ground and the building and ventilation of the crawl-space. The build dump 
reduces through ventilation of the crawl-space as fast as possible.  
 
To make a internal air ventilated crawl-space work as it is thought it demands that the 
construction is completely airtight, or else you can get air leakage that makes warm air to leak 
out and could air can come in. 
 
From the literature study about internal air ventilated crawl-space and dump I have evaluated 
two different manufactures and have discovered that the differences according to construction 
problems and dump problems is marginal. 

V  



 
Innehållsförteckning 
 

1 INLEDNING.................................................................................................................................................. 1 
1.1 SYFTE ...................................................................................................................................................... 1 
1.2 AVGRÄNSNINGAR .................................................................................................................................... 1 
1.3 METOD..................................................................................................................................................... 1 

1.3.1 Metodkritik ...................................................................................................................................... 1 
2 ALLMÄNT OM GRUNDLÄGGNING....................................................................................................... 2 

2.1 MARKPLANERING .................................................................................................................................... 3 
2.2 DRÄNERING ............................................................................................................................................. 3 
2.3 KAPILLÄRBRYTNING................................................................................................................................ 4 

3 KRYPRUM.................................................................................................................................................... 5 
3.1 ALLMÄNT ................................................................................................................................................ 5 
3.2 INNELUFTSVETILERADE KRYPRUM........................................................................................................... 5 

3.2.1 Fuktteknisk bedömning.................................................................................................................... 7 
3.2.2 Fuktbelastning................................................................................................................................. 8 
3.2.3 Luftväxling....................................................................................................................................... 9 

4 FUKT ........................................................................................................................................................... 10 
4.1 ALLMÄNT .............................................................................................................................................. 10 
4.2 MARKFUKT ............................................................................................................................................ 11 

4.2.1 Nederbörd ..................................................................................................................................... 11 
4.2.2 Markvatten .................................................................................................................................... 12 
4.2.3 Markens egna relativa fuktighet.................................................................................................... 12 

4.3 BYGGFUKT............................................................................................................................................. 12 
4.4 FUKTDIFFUSION ..................................................................................................................................... 14 
4.5 HYGROSKOPISK FUKT ............................................................................................................................ 14 
4.6 SORPTIONSKURVAN ............................................................................................................................... 14 
4.7 UTTORKNING ......................................................................................................................................... 15 

4.7.1 Allmänt .......................................................................................................................................... 15 
4.7.2 Byggfukt ........................................................................................................................................ 15 

5 LÄTTBETONG........................................................................................................................................... 16 
5.1 HISTORIK ............................................................................................................................................... 16 
5.2 TILLVERKNING....................................................................................................................................... 16 
5.3 TEKNISKA EGENSKAPER......................................................................................................................... 17 

5.3.1 Tryckhållfasthet............................................................................................................................. 17 
5.3.2 Draghållfasthet ............................................................................................................................. 18 
5.3.3 Genomsläpplighet ......................................................................................................................... 18 
5.3.4 Kapillaritet .................................................................................................................................... 18 
5.3.5 Fuktkvot......................................................................................................................................... 18 
5.3.6 Löslighet i vatten ........................................................................................................................... 19 
5.3.7 Uttorkning, krympning och svällning............................................................................................ 19 
5.3.8 Verkan av eld och hög temperatur ................................................................................................ 20 
5.3.9 Kemisk aggressivitet...................................................................................................................... 21 
5.3.10 Energihushållning - täthet............................................................................................................. 21 

6 YTONG VARMGRUND ............................................................................................................................ 22 
6.1 FUNKTION.............................................................................................................................................. 22 
6.2 GRUNDENS VENTILERING....................................................................................................................... 22 
6.3 PROVNING.............................................................................................................................................. 23 

6.3.1 Markradon..................................................................................................................................... 23 
6.4 KOMPONENTER...................................................................................................................................... 23 
6.5 TÄTHET.................................................................................................................................................. 24 
6.6 FUKTSKYDD OCH UTTORKNING.............................................................................................................. 25 

7 RESARO-SYSTEMET............................................................................................................................... 26 
7.1 FUNKTION.............................................................................................................................................. 26 

VI  



7.2 GRUNDLÄGGNING.................................................................................................................................. 27 
7.3 KOMPONENTER...................................................................................................................................... 27 

7.3.1 Resaroelementet ............................................................................................................................ 27 
7.3.2 Grunden ........................................................................................................................................ 28 

7.4 MARKRADON ......................................................................................................................................... 28 
8 BEGRÄNSNINGAR OCH FÖRDELAR.................................................................................................. 30 

8.1 YTONG VARMGRUND............................................................................................................................. 30 
8.2 RESAROSYSTEMET ................................................................................................................................. 31 

9 AVSLUTANDE DISKUSSION.................................................................................................................. 32 
10 REFERENSLISTA ................................................................................................................................. 33

VII  



 

1 Inledning 
 
De senaste åren har fukt och dess medförande problem varit ett livligt diskuterat ämne i både 
litteratur och i dagstidningar och då inte minst inom ämnet byggkonstruktion. 
 
Inom byggsektorn har man länge förespråkat den gamla torpargrunden eller som man i dag 
säger uteluftsventilerad kryprumsgrund. Men som alla vet går utvecklingen framåt och så 
även inom byggkonstruktion och man har konstaterat stora brister i uteluftsventilerade 
kryprumsgrunder, då mest i form av fuktproblem. 
 
I dag går man mer och mer över till principen med inneluftsventilerade kryprumsgrunder, som 
har tillämpats sedan 60-talet. Förenklat kan man säga att principen för en inneluftsventilerad 
kryprumsgrund är att man tar luft från byggnaden och för ned i grunden som då blir varm. 
Detta medför att många av de tidigare problemen med fukt i grunder försvinner. Det skall 
dock nämnas att inneluftsventilerade kryprumsgrunder har sina brister de också. 
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete är att studera inneluftsventilerade kryprumsgrunder och dess 
problem med avseende på fukt och konstruktion samt utvärdera två tillverkare av 
inneluftsventilerade kryprumsgrunder och bedöma deras begränsningar respektive fördelar. 
 
1.2 Avgränsningar 
 
Rapporten kommer enbart att utvärdera tillverkarna och kommer alltså inte att ge några 
rekommendationer i form av förbättringsåtgärder. Rapporten kommer inte heller att ta 
ställning för vilken av tillverkarna som har den bästa konstruktionen. 
 
1.3 Metod 
 
Rapportens källor består av hemsidor på Internet och till största delen skriftlig källor i form av 
litteratur. Bland de skriftliga källorna har jag använt litteratur som behandlar ämnena 
grundläggning, kryprumsgrunder samt fukt. 
 
Rapporten består först av en litteraturstudie som innefattar grundläggning, allmänt om 
inneluftsventilerade kryprumsgrunder, byggnadsmaterial samt fukt och dess problem. Detta 
följs av en beskrivning av de två olika tillverkarna av inneluftsventilerade kryprumsgrunder 
och hur deras system ser ut. Dessa två delar kommer att ligga till grund för resultatet som 
presenteras i form av begränsningar och fördelar hos tillverkarna. 
 

1.3.1 Metodkritik 
 
Vid användandet av hemsidor på Internet bör man vara kritisk till dess innehåll och 
tillförlitlighet. Jag har i de tillfällen då hemsidor från Internet används som referenslitteratur 
varit i kontakt med den ansvarige för hemsidan och intervjuat personen i fråga om materialet. 
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2 Allmänt om grundläggning 
 
Grunder utsätts regelmässigt för höga fuktbelastningar. Eftersom grunders komponenter är 
svåra och dyrbara att åtgärda vid en skada måste man eftersträva att uppnå en hög grad av 
fuktsäkerhet. Några viktiga åtgärder som behöver göras är markplanering för avledning av 
ytvatten, dränering av grundvatten och göra olika skikt som kapillärbrytare. Fukttransporter i 
själva konstruktionen förhindras med hjälp av en ångspärr och byggfukt minimeras av rätt 
materialval och konstruktionsutformning. En annan viktig del är värmeisoleringen så att 
konstruktionen hålls varm och torr, företrädesvis genom utvändig isolering. Materialen som 
används bör vara fukttåliga och mögelresistenta. Hög fuktbelastning kan medverka till att 
kvalster, mögel, röta och lukt uppstår (Björk m.fl., 1994). 
 
Dagens brist på mark gör att även områden där byggförbud tidigare rått p.g.a. dåliga 
markförhållanden bebyggs. Detta ökar fuktbelastningen och ställer högre krav än tidigare på 
skydda konstruktionen från markfukt (ibid). 
 
Vid grundläggning måste även markens bärighet, risk för eventuella sättningar, 
grundvattenytans läge och variationer, markens tjälfarlighet (vilket bestämmer 
grundläggningsdjupet) och markens genomsläpplighet för vatten samt risk för markradon 
beaktas (ibid). 
 
Tabell 1 Sammanställning av jordarters vattengenomsläpplighet och tjälfarlighet (Björk 
m.fl., 1994) 
 
Jordart  Vattengenomsläpplighet  Tjälfarlighet 
 
 
Block  Mycket god   Ingen 
 
Sten  Mycket god   Ingen 
 
Grus  Mycket god   Ingen 
 
Sand  God, innebär ett visst behov Ringa för grov sand 
  av dräneringsanordning  Måttlig för fin sand 
 
Silt  Mindre god, innebär ett stort  Mycket stor 
  behov av dräneringsanordning 
 
Lera  Dålig, innebär stort behov av Stor för silthaltig lera  
  dräneringsanordningar  Måttlig för ren lera 
 
Morän  Varierande, beroende på  Stor för silthaltig morän 
  kornstorlekssammansättningen,  
  vilket innebär ett stort behov av  I regel stor för annan 
  dräneringsanordningar  morän 
 
Gyttja, dy, torv Dålig   Stor 
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2.1 Markplanering 
 
Vid grundläggning anpassas djupet på grunden av markens bärighet, tjälfarlighet och 
terrängens höjdförhållanden. Med tanke på dessa omständigheter behövs det olika mått av 
schaktning, sprängning, pålning eller utfyllnad. Det kan även behövas markstabiliserande 
åtgärder som dränering av lerjordar (ibid). 
 
Något som alltid behöver göras i markplaneringen är att avlägsna matjorden. Detta är mycket 
viktigt då byggnaden annars kan drabbas av elak lukt på grund av t.ex. mögel- och rötangrepp 
från jordlagrets organiska substans (ibid). 
 
2.2 Dränering 
 
För att inte skada skall uppstå på den tänkta byggnaden måste vatten som rör sig i marken 
eller rinner ned längs grunden dräneras bort. Dräneringen skall ligga invid källarmurar, 
kantsocklar samt under platta på mark (ibid). 
 
Behovet av dränering bestäms till största delen av vilken genomsläpplighet marken har och 
vilket läge som grundvattnet har (ibid). 
 
Tabell 2 Exempel på dräneringsåtgärder (Björk m.fl., 1994) 
 
Jordartsgrupp  Källarvägg och golv på mark 
 
   Över högsta före- Under högsta  

kommande grund- förekommande 
vattenyta  grundvattenyta 

 
Genomsläppliga material,  Speciella dräne- Dränering är normalt 
t.ex. sand, grus d16>0,074mm ringsåtgärder  inte möjligt.  
   fordras normalt  Grundkonstruktionen 
   inte  utförs vattentät 
 
Måttlig genomsläppliga  Vägg- och golv- Vattentät konstruktion. 
material, t.ex. silt, normalmorän dränering fordras i  Vägg- och golvdränering 
0,074>d16>0,002mm  regel  om den kan utföras 
     utan olägenhet. 
 
Täta material (inkl berg),  Vägg- och golv- Vattentät konstruktion. 
t.ex.  lera d16<0,002mm  dränering fordras i Vägg- och golvdränering 
   regel  om den kan utföras 
     utan olägenhet. 
 
 
I regel sker inte grundläggning under grundvattenytan men man bör inte bortse från att det 
kan uppstå tillfälliga översvämningar vid häftiga regn, snösmältning eller stopp i dräneringen. 
Dräneringsrören bör därför utföras så att de lätt kan funktionkontrolleras och rensas. Med 
tanke på dessa extraordinära händelser finns krav på att det skall finnas extra vattentätning vid 
källarväggarnas lägsta partier upp till ca 0,5 m från grundsulans överkant (ibid). 
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Material som används till dränerande lager vid grundmurar utgörs av singel, gärna tvättad, 
eller makadam med minst 20 cm skikttjocklek. Dräneringslagret ansluter till en 
dräneringsledning som slutligen transporterar vattnet bort från byggnaden. Rörledningar som 
användes förr var tillverkade av tegel numera används perforerade plaströr med en diameter 
på ca 70-100 mm och läggs med ett fall på 1:200 (ibid). 
 
2.3 Kapillärbrytning 
 
Vid grundläggning krävs kapillärbrytande skikt för att inte fukt skall transporteras kapillärt 
från marken upp i byggnadskonstruktionen och orsaka fuktangrepp på känsliga delar. 
Siktkurvor för sand- och grusmaterial med lämpliga kapillärbrytande egenskaper redovisas i 
figur 1 (ibid). 
 

igur 1 Siktkurvor för jordmaterial vid dränerande och kapillärbrytande skikt. (Björk 

 Silt 
plig som dränerande återfyllnad vid väggdränering 

 

Punkt P1 svärde för dränerande material vid källarväggar 

F
m.fl., 1994) 
 
1
2 Grusig sand läm
3 Grus lämplig som samtidigt dränerande och kapillärbrytande skikt 
A Material lämpligt för användning både till dränerande och samtidigt

kapillärbrytande skikt samt som kringfyllnadsmaterial kring 
dräneringsledningen 
d 10 = 0,25mm = grän
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3 Kryprum 
 
3.1 Allmänt 
 
Varför ska man välja kryprumsgrund 
 
• Passar väl för småkuperad terräng eller mark med bärande lager på olika nivåer 
• Är inspekterbar, ger möjlighet att upptäcka läckage samt besikta och reparera 

installationer 
• Skiljer huset från marken. Utfört på rätt sett kan fukt avledas och/eller ventileras bort 
• Radon kan hindras att komma in i byggnaden 
• Passar olika hus, förtillverkade, rad- kedjehus samt för självbyggeri 
(Samuelsson, 1988) 
 
Kryprum är normalt ventilerade med utomhusluft och betecknas då som kalla. Man kan också 
ha varma kryprum som är ventilerade med inomhusluft. Bygger man inte kryprum på rätt sätt 
så uppkommer ofta fuktproblem (ibid). 
 
Varifrån kommer då fukten? 
 
Varm luft kan hålla mer fuktighet än kall. Ett exempel: luft med temperatur av 20oC kan som 
mest innehålla 17,3g vatten/m3  luft, medan luft med temperatur –20oC som mest kan 
innehålla 0,9g vatten/m3 luft. När varm luft kyls ner under den sk daggpunkten, måste den 
avge vatten. Kondensation sker (ibid). 
 
3.2 Inneluftsvetilerade kryprum 
 
Ur teknisk synpunkt kan man allmänt beskriva ett inneluftsventilerat kryprum som en 
konstruktion med platta på mark. Man har flyttat ned isoleringen från golvbjälklaget och lagt 
det på marken. Fukt- och värmeförhållanden är huvudsakligen beroende av: 
 
• Byggnadens geometri 
• Bjälklagets isolering 
• Sockel- och markisolering i kryprummet 
• Marknivå 
• Isolering av markytan utanför sockeln 
• Klimat 
• Markförhållanden 
 
För att uppnå den önskade temperaturen i kryprummet isoleras grundmur och mark, samtidigt 
som golvbjälklaget lämnas oisolerat (Linkhorst och Samuelsson, 1979). 
 
Genom att ventilera kryprum med varm inomhusluft i stället för kall utomhusluft höjs 
kryprummets temperatur. På så sett erhålls många fördelar, framför allt varmare golv, 
fuktsäkrare byggnad, alltså mindre kondensrik, och mindre grundläggningsdjup. Byggnaden 
blir i allmänhet också säkrare mot markradon. Kryprummet kan ventileras på något av 
följande sett (Björk m.fl., 1994). 
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• Undertryckssystem med en fläkt i frånluftskanalen från kryprummet. Luften ovanifrån 
sugs ned med hjälp av undertryck. 

• Balanserat system med en tilluftsfläkt med filter och en frånluftsfläkt. 
• Övertryckssystem med fläkten placerad i tilloppskanalen till kryprummet. 
 
Viktigt är att frånluften från köket ventileras direkt ut. Vanligt är att man tar luften från 
våtrummen. Det skulle dock vara bättre om man endast tog från boningsrummen, då 
våtrumsluften är av hög fukthalt, se figur 2 (Nevander och Elmarsson, 1994). 

Figur 2 Principskiss för inneluftsventilerade kryprumsgrunder (Yxhult AB, 1993) 
 
Ventilationsgraden i grunden motsvarar ca 1-3 oms/h. Grunden kommer då att få ett 
värmetillskott som gör att minimitemperaturen blir 10-15 oC. Värmeisoleringens placering 
beror på var man vill att gränsen för klimatskärmen skall ligga, se figur 3. Viktigast är att 
bjälklaget, marken och anslutningarna är lufttäta, därför läggs en plastfolie på grundbotten 
och upp mot grundmurarna. Vid det översta alternativet får man en måttlig 
kryprumstemperatur, vid det mellersta alternativet får man hög temperatur i kryprummet och i 
det nedersta alternativet får man temperatur som ligger mellan det översta och det mellersta 

 

alternativet (Björk m.fl., 1994). 

igur 3 Olika fördelningsprinciper för värmeisolering (Björk m.fl., 1994) F
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3.2.1 Fuktteknisk bedömning 

å kryprummet är uppvärmt kommer avdunstning från marken att öka, vilket i sin tur medför 

ativa fuktighet 

nom 

ärmemotståndet i grundmurar och grundbotten bör vara minst 2,5 m2 * K/W. Vanligtvis 
dd 

 0,35 m. Vid 

till 

en varm krypgrund är det nödvändigt att ha en heltäckande plastfolie över hela markytan av 

Att hindra avdunstningen av markfukt, vilket annars kan leda till hög relativ fuktighet och 

• enom grundmurarna och grundbotten. Om man använder 

 

 
lastfolien bör därför skarvas lufttät. Bästa sättet att få plastfolien helt lufttät är att svetsa 

 

r fuktsynpunkt är det bäst att placera plastfolien ovanpå värmeisoleringen. I ett sådant fall 

r lufttätsynpunkt och av praktiska skäl kan det vara enklare att placera plastfolien under 

llet 

hus för 

 
D
att ventilationsbehovet ökar, med en försämring av värmeekonomin som följd. 
Vattenavdunstningen från markytan är en funktion av luftens temperatur och rel
i kryprummet (Nevander och Elmarsson, 1994). Dessutom är den beroende av markens 
beskaffenhet och eventuella täckande material. Andra inverkande faktorer är markens 
temperatur och grundvattenytans läge. Den fuktmängd som kan bortföras är bestämd ge
ventilationens storlek och den mängd vattenånga som luften förmår tillgodogöra sig 
(Linkhorst och Samuelsson, 1979). 
 
V
lägger man grundbottenisoleringen över hela markytan, men i breda byggnader med en bre
på mer än 8 m räcker det att isolera längs yttergrundmurarna. Grundmurarna bör i möjligaste 
mån isoleras på utsidan för att undvika köldbryggseffekter med låg temperatur och 
kondensrisk vid upplag. En annan fördel med utvändig värmeisolering är att 
grundläggningsdjupet inte behöver bli så djupt. Dock bör det ändå vara minst
användning av värmeisolering i bjälklaget, medför det att temperaturen i kryprummet blir 
lägre och därmed också högre relativ fuktighet. Alltså bör man begränsa värmeisoleringen 
högst 50 mm för att minska stegljudet (Nevander och Elmarsson, 1994). 
 
I 
två skäl (ibid). 
 
• 

risk för mögel och dålig lukt. 
Att få täthet mot luftläckage g
sig av undertryckssystem kan luftläckage sänka temperaturen i kryprummet och orsaka 
onödiga energiförluster och kalla golv. Om man i stället har ett övertryckssystem finns 
risk för kondens vid grundmurar och att gammal luft trycks tillbaka upp i byggnaden om
det förekommer luftläckage (ibid). 

P
skarvarna, använda speciella skarvförband eller tätmassa. Plastfolien bör även anslutas till
befintlig ångspärr i ytterväggen om en sådan finns (ibid). 
 
U
måste markisoleringen tåla en relativ fuktighet på 100 % på undersidan och läggas på ett 
dränerande skikt om marken i sig består av dränerande material (ibid). 
 
U
värmeisoleringen. Plastfolien bör då läggas på ett dränerande markskikt. Värmeisolerigen 
måste i det här fallet tåla periodvis förekommande fritt vatten. Plastfolien ligger i det här fa
som ångspärr på fel sida. Tjockleken på värmeisoleringen i förhållande till markens 
värmeisolerande funktion måste därför anpassas till förekommande fukttillskott inom
att undvika allt för stor kondensutfällning på plastfolien (ibid). 
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Byggfukt i bjälklaget kan under första tiden kondensera på plastfolien så att vattensamlingar 
bildas. Vattnet försvinner med tiden och några skador av denna anledning är inget att oroa sig 
för (ibid). 
 
För att förhindra onödigt damm i kryprummet bör man inte placera luftintagen i golvnivå och 
luft bör inte tas från dammalstrande utrustning såsom torktumlare och torkskåp. Tilluften bör 
också fördelas över hela kryprummet. Med tanke på detta måste man vid dimensionering av 
ventilationssystemet ta hänsyn till effekterna av ett luftfilter och att detta skall lätt kunna bytas 
ut (ibid). 
 
De flesta inneluftsventilerade kryprumsgrunder är byggda av betong, lättbetong eller 
lättklinker. Erfarenheterna av dess kryprum är övervägande positiva. Det viktigaste är dock att 
få en lufttät konstruktion (ibid). 
 

3.2.2 Fuktbelastning 
 
Vid inneluftsventilerade kryprum strävar man efter att hålla temperaturen i kryprummet nära 
rumstemperaturen. Om temperaturen blir för låg kommer varm rumsluft att medföra ett alltför 
stort fukttillskott, som ger oönskat höga värden på den relativa ånghalten (Linkhorst och 
Samuelsson, 1979). 
 
Fuktbalansen i ett kryprum bestäms av storleken av fukttillskottet samt av möjligheterna till 
borttransport av fukt. Förutom ventilationens storlek bestäms den senare av hur stor mängd 
vattenånga som kan upptas av ventilationsluften. Luftväxlingens storlek påverkas av 
temperaturskillnaden mellan inkommande luft och kryprum och ventilers storlek och 
lokalisering (Gustén, 1989). 
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3.2.3 Luftväxling 

 
uftväxlingar för ett inneluftsventilerat kryprum  (Gustén, 1989) 

etyder att ett driftsavbrott i kombination med höga temperaturer i kryprummet vid såväl 

fungera som det är 
nkt. Trots att yttergrundmurar är täta finns det risk för luftläckage i hörn och i 

 visar att det 

lingarnas storlek varierar marginellt i kryprummets olika delar. Orsaker till att det kan 
ariera något är utformningen på kryprummet (ibid). 

Figur 4 Registrerade l
 
Ur figur 4 kan utläsas att luftomsättningen blir låg utan fläktar (driftfallet avstängd). Detta 
b
höst- som vinterfallet kan bidra till framtida fuktproblem (Gustén, 1989). 
 
Som nämnts tidigare är tätheten mycket viktig för att konstruktionen skall 
tä
bottenbjälklaget. Vid låga utetemperaturer (under vinterfallet) ger det ett ökat luftläckage, 
som kan bidraga till den totala luftväxlingen då fläktsystemet är i funktion. Detta
är viktigt att man kan reglera fläktkapaciteten när det råder olika förhållanden i 
utomhusklimatet. Regleringen kan exempelvis utgöras av en varvtalsreglerad tilluftsfläkt 
(ibid). 
 
Luftväx
v
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4 Fukt 
 
4.1 Allmänt 
 
”Fukt är definitionsmässigt lika med vatten i sina olika faser – vattenånga, vätska eller is.” 
(Nevander och Elmarsson, 1994 s. 21) 
 
Fukt förekommer alltså med andra ord överallt, som vattenånga i luften och bundet i olika 
byggmaterial. Fukt är i sig inte skadligt, men fukt i stora mängder eller på ställen där det inte 
hör hemma kan orsaka skador eller olägenheter (Nevander och Elmarsson, 1994). 
 
Exempel på oönskade konsekvenser av fukt: 
 
• Fuktfläckar och andra estetiska effekter 
• Nedbrytning på grund av 

Frostsprängning 
Saltsprängning 
Korrosion 
Röta och annan biologisk aktivitet 
Kemisk eller fysikalisk omvandling 

• Hälsorisker och elak lukt till följd av 
Mögel 
Tryckimpregnerat virke 
Emissioner från material 
Golvspackel, lim o d 

• Ökat energibehov på grund av 
Försämrad värmeisolering 
Avdunstning av fukt 

• Försämrad hållfasthet 
• Fuktbetingade rörelser ledande till 

Svällning och krympning 
Skevhet 
Välvning 

 
I Byggfelsstudier inom SVR (Bergström 1989) har man analyserat i vilket av de olika skedena 
i byggprocessen som byggfel uppstår. Studien gav följande resultat: projektering 51%, 
utförande 25%, material 10%, överpåverkan och användning 9% samt underhåll, övrigt 5%. 
(ibid) 
 
Studien avsåg alla typer av fel som kan uppstå i byggprocessen. Man kan anta att 
fördelningen är densamma när det gäller fuktskador. Att fuktskadorna blivit så omfattande 
kan bla ha berott på följande förhållanden: 
 
• Brist på kunskap, dvs ingen har vetat eller förstått hur en konstruktion har fungerat 
• Ej använt befintlig kunskap, dvs kunskapen har funnits men inte varit spridd till dem som 

behövt den 
• Okritisk användning av nya material utan erfarenheter och utan tillräcklig 

egenskapsredovisning 
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• Kostnads- och kapacitetsprocess, dvs man har velat bygga billigt och snabbt 
• Krav på ökad produktivitet både hos den enskilde personen har lett till slarv och bristande 

omsorg i projektering och byggande 
• Obefintlig eller otillräcklig kvalitetskontroll 
• Byggande på olämplig mark. Den tilltagande urbaniseringen har lett till att man varit 

tvungen att bygga på mark som exempelvis varit vattensjuk 
• Ändrade boendevanor. Man använder våtrummen mera. Bostaden är oanvänd under dagen 

mm (ibid) 
 
Det finns även andra förhållanden som framhålls som orsak till skador så som energisnålt och 
tätt byggande, försämrad träkvalitet, olämpliga normer, allmänt försurad atmosfär mm. Dessa 
påståenden kan emellertid diskuteras (ibid). 
 
En viss byggnadsdel kan i allmänhet påverkas av flera olika fuktkällor samtidigt. Dessa är av 
olik betydelse för olika byggnadsdelar. För grundkonstruktioner är det följande som kan skapa 
problem: 
 
1. Markfukt (dagvatten, grundvatten) 
2. Fuktdiffusion 
3. Byggfukt  

 
4.2 Markfukt 
 
Att tänka på vid markfukt 
 
• Anordna dräneringen runt byggnaden så att rinnande vatten i eller på marken inte träffar 

byggnaden 
• Bryt kapilläriteten mellan mark och byggnad, helst med två olika skikt 
• Se till att ånghalten i marken inte kan ge alltför hög fuktighet i angränsande byggnadsdel 

genom att lägga in en ångspärr eller hålla marken kall genom värmeisolering 
• Lägg in en avdunstande plastfolie på marken i kryprum och ordna tillräcklig ventilation, 

överväg därför att välja inneluftsventilerade kryprum 
• Se till att trä och organiskt material inte används eller lämnas kvar där mögel kan växa 

(ibid) 
 
Markfukt kan i princip delas upp i tre delar: nederbörd i form av regn och snö, markvatten 
samt markens egna relativa fuktighet (ibid). 
 

4.2.1 Nederbörd 
 
Nederbörd som faller på en byggnads tak leds oftast genom hängrännor och stuprör vidare till 
dagvattensystemet, till perkolationsmagasin (perkolation = sjunkning) i form av t.ex. stenkista  
eller får infiltreras i marken. Nederbörden som faller på fasaden får rinna längs denna ned till 
grundmuren och ner i marken där dräneringen tar hand om vattnet (ibid). 
 
Ytvatten kan vara ett stort problem, så byggnader bör skyddas mot tillrinning. Det kan man 
lättast lösa genom att man formar marken runt byggnaden så att den faller från byggnaden och 
ytvattnet kan rinna bort (ibid). 
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4.2.2 Markvatten 
 
Markvatten är benämningen på det vatten som finns i den omättade zonen mellan markytan 
och grundvattenzonen. En del av vattnet är det bundna vattnet till jordpartiklarna och den 
andra delen är överskottsvatten som perkolerar ned till grundvattenzonen (ibid). 
 
Markvattenzonen får sitt tillskott av vatten genom infiltration och genom kapillär uppsugning 
från grundvattenytan. Den mängden vatten som finns i markvattenzonen är den vattenhalt som 
jordlagret maximalt kan hålla trots inverkan av tyngdkraften. Detta vatten kan alltså inte 
dräneras bort (ibid). 
 
Grundvattennivån i marken varierar normalt under olika årstider, framför allt beroende på 
meteorologiska och klimatologiska variationer. Dessa variationer kan i mindre 
genomsläppliga jordarter som morän vara 1-3 m medan i mer genomsläppliga jordarter vara 
betydligt mindre. Variationer av grundvattennivån mellan nederbördsrika och 
nederbördsfattiga år kan även de vara betydande. Grundvattennivån är vanligtvis som högst 
när snösmältningen inträffar med undantag av södra Sverige då den är högst under själva 
vinterhalvåret (ibid). 
 
Så kallade hydrostatiska tryckförhållanden råder i grundvattenzonen. Det betyder att 
strömning sker mot lägre trycknivåer, representerade av lägre grundvattennivå. Bestämmandet 
av flödets storlek beror dels på grundvattenytans lutning, gradienten och dels på 
genomsläppligheten i jordlagret (ibid). 
 
Om grundvattensystemet är opåverkat strömmar grundvattnet ut i källor, bäckar och sjöar. 
Där grundvattenytan ligger nära markytan transporteras grundvattnet bort av  växter som 
suger upp vattnet eller så avdunstar det (ibid). 
 

4.2.3 Markens egna relativa fuktighet 
 
Det finns i regel så mycket vatten i marken både genom infiltration och kapillär uppsugning 
att man bör räkna med att det är 100 % relativ fuktighet i markens porer (ibid). 
 
4.3 Byggfukt 
 
Att tänka på vid byggfukt 
 
• Se till att byggfukten som finns i byggmaterial kan torka ut tillräckligt snabbt att skador 

inte uppstår vid fortsatt arbete 
• Se till att fukten som skall uttorkas inte bara flyttas runt och ger skador på annat ställe 
• Se till att erforderlig torktid för betong finns inlagd i tidplanen (ibid) 
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”Byggfukt kan definieras som den mängd vatten som måste avges för att materialet eller 
byggnadsdelen skall komma i fuktjämvikt med sin omgivning.”  (Nevander och Elmarsson, 
1994, s. 280) Se figur 5 
 

igur 5 Uttorkning av byggfukt - insvängningsförlopp (Nevander och Elmarsson, 1994) 

ängden byggfukt kan tecknas 

W byggfukt = W0 - W∞  

0 = fukthalt då materialet byggts in, kg/m3 

∞ = fukthalt vid fuktjämvikt med omgivningen, kg/m3 

et framgår av ekvationen att mängden byggfukt inte bara är en funktion av 

n byggnadsdel vars omgivning exempelvis har en relativ fuktighet av 85 % som har i övrigt 

t jämviktstillstånd som skall uppnås 
evander och Elmarsson, 1994) 

s inte särskilt exakt. 

ar behandlats innan det byggts in. 
ukt kan ha tillförts på en mängd olika sett, t.ex. i samband med tillverkning, lagring, 

transport och under själva byggproduktionen (ibid). 

F
 
M
 
 
 
W
 
W
 

D
begynnelsefukthalten W0 utan också av omgivningens fukttillstånd (ibid). 
 
E
lika förutsättningar, en mindre mängd byggfukt, än vad som blir fallet med en lägre relativ 
fuktighet i omgivningen, till exempel 50 %. Se figur 6 (ibid). 
 
 

Figur 6 Mängden byggfukt i relation till de
(N
 
Definitionen av byggfukt är sålede
 
Fukthalten för ett material beror till stor del på hur det h
F
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Två material med helt olika fukthalt efter tillverkning är tegel och lättbetong. Tegel är 
praktiskt taget helt torrt när det lämnar tillverkningen. Lättbetong däremot tillverkas genom en 

åt process och har därför en hög fukthalt när det lämnar fabriken (ibid). 

lla en avsevärd 
inskning av fukthalten i materialet. Detta är extra viktigt om materialet har hög fukthalt från 

å en bottenplatta. Man bör därför få byggnaden under tak så fort som 
öjligt. Under själva byggandet sker ofta fuktutbyten mellan olika material i byggnaden. Det 

en gasblandning som är inhomogen rör sig gasmolekylerna så att de efter ett tag blir jämnt 
et är denna strävan hos vattenånga och andra gaser att reducera 

oncentrationsskillnaden som kallas diffusion. Här följer några exempel på diffusion: 

 Byggfukt i material avges till omgivningen genom att fukt transporteras från materialets 
 

ion (ibid). 

4.5
 

tt material kan ta upp fukt direkt från luften. I vilken grad detta sker varierar mycket mellan 
n nämnas trä och tegel, trä kan ta upp ungefär 150 kg 

atten/m3 material medan tegel endast kan ta upp ca 30 kg vatten/m3 material (ibid). 

ktig 
orption 

ker när relativa fuktigheten antar låga värden och kapillärkondesation när relativa fuktigheten 

å ett material som från början är torrt, lagras i en omgivning med konstant temperatur och 
tid jämvikt mellan omgivningens fukthalt och fukthalten i 

aterialet. Om detta upprepas vid samma temperatur men vid olika fukthalter i luften kan en 
n 

v
 
Under den period då materialet lagras kan fukt både upptas och avges. Det är därför viktigt att 
man skyddar materialet från regn och markfukt eftersom man då kan erhå
m
början. Många byggnadsmaterial är kraftigt kapillärsugande, vilket innebär att de kan ta upp 
stora mängder fukt på kort tid. Under själva byggandet kan materialen även då ta upp och 
avge fukt (ibid). 
 
Regn och snö kan under byggnationen träffa direkt på byggnadsmaterialet eller sugas upp 
t.ex. från en syll p
m
gäller generellt att finporösa material kan suga vatten från grovporösa (ibid). 
 
4.4 Fuktdiffusion 
 
I 
fördelade i blandningen. D
k
 
• Ånghalten är i genomsnitt högre inomhus än utomhus, därför uppstår fukttransport på 

grund av diffusion genom klimatskärmen, väggar och tak. 
•

inre till ytan. Denna transport sker till stor del genom diffusion och när det gäller fukten
från ytan till omgivningen kan den endast ske genom diffus

 
 Hygroskopisk fukt 

E
olika material. Som exempel ka
v
 
Det finns två olika fenomen som gör att ett material kan ta upp vattenmolekyler från fu
luft och det är absorption och kapillärkondensation. Det som skiljer dessa åt är att abs
s
antar höga värden (ibid). 
 
4.6 Sorptionskurvan 
 
D
luftfuktighet uppstår efter en 
m
kurva (sorptionskurvan) över jämviktstillståndet ritas. Motsvarande försök kan göras med frå
början vattenmättat material (ibid). 
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4.7 Uttorkning 
 

4.7.1 Allmänt 
 
Med uttorkning menar man den avgivning av fukt som behöver göras för att material ska 
komma i långsiktig fuktjämvikt med sin omgivning. En förutsättning för långsiktig 
fuktjämvikt är att fukthalten kan variera under olika årsförhållanden (ibid). 
 
Ett typiskt fall av definitionen ovan är uttorkning av byggfukt. Ofta handlar det om att gå från 
ett högt fukttillstånd till ett lågt fukttillstånd för att minska risken för skada på den aktuella 
byggnadsdelen (ibid). 
 

4.7.2 Byggfukt 
 
I dag strävar man efter att bygga hus så täta som möjligt för att få så låg energiförbrukning 
som möjligt, men detta kräver extra uppmärksamhet på möjligheten för byggfukten att avges 
inom rimlig tid (ibid). 
 
Byggnadsdelar kan torkas ut på olika sett, dels genom fuktkonvektion som är en snabb 
process i jämförelse med diffusion som är en långsammare process och som står för den 
huvudsakliga uttorkningen. Ett problem som fuktkonvektion kan ge är uppfuktning när det 
finns förutsättningar för varm och fuktig luft att vandra från varmt till kallt (ibid). 
 
Konstruktioner som tidigare fungerat mycket väl ur fuktsynpunkt gör inte alltid det, vilket kan 
bero på att den ökade tätheten minskat uttorkningen genom fuktkonvektion. Detta är inte bra 
med tanke på att fuktkonvektion är mycket gynnsamt sett att uttorka på (ibid). 
 
Vid uttorkning av byggfukt blir i vissa fall fukten enbart flyttad från en byggnadsdel till en 
annan vilket egentligen är en form av fuktkonvektion. Detta kan uppkomma då ett utrymme 
uttorkas genom värmetillförsel samtidigt som ett luftutbyte kan förekomma med andra kallare 
utrymmen. Detta medför att den fuktmättade luften som kommer in i det kallare utrymmet 
kyls av och bildar kondens. Problem som detta kan avhjälpas genom att undvika stora 
temperaturdifferenser mellan olika utrymmen som ligger intill varandra. En annan lösning är 
att öka luftväxlingen i det kallare utrymmet (ibid). 
 
Uttorkning av byggfukt sträcker sig oftast över flera år därför får man räkna med att stor del 
av förloppet sker efter det att inflyttning i byggnaden har skett. Det blir därför viktigt att den 
som ska förvalta byggnaden får nödvändig information om de förutsättningar som krävs för 
att återstående uttorkning ska gå tillräckligt snabbt (ibid). 
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5 Lättbetong 
 
5.1 Historik 
 
Lättbetong består av finmald sand eller sandsten med cement och kalk som bindemedel som 
bildar en högtrycksånghärdad porös produkt (Yxhult AB, 1993). 
 
Lättbetong uppfanns i mitten av 1920-talet av Axel Eriksson. Hans uppfinning började 
tillverkas i industriell skala runt 1929 vid fabriken Yxhults Stenhuggeri AB i Hällebrottet. 
Produkten kallades i början för ånghärdad gasbetong men fick sedan år 1940 namnet Ytong 
(ibid). 
 
I början av 1930-talet framställde en forskargrupp inom cementindustrin under ledning av 
Ivar Eklund och Lennart Forsen Lättbetong med cement och sand som utgångsmaterial. 
Denna produkt fick arbetsnamnet Siporex. Utgångsmaterialen i Siporex och Ytong skiljer sig 
ganska mycket, men den slutliga produkten är dock mycket lika till sina byggtekniska 
egenskaper (ibid). 
 
5.2 Tillverkning 
 
Siporex tillverkas med cement och kalk som bindemedel samt finmald sand. 
Utgångsmaterialen för Ytong är bränd kalk, cement och finmalen sandsten. Det som gör 
materialen porösa är tillsatsen av aluminiumpulver som verkar som jästmedel (ibid). 
 
Råmaterialen blandas med vatten och bildar då en vällingliknande massa. Som tappas upp i 
formar där den jäser och stelnar. När massan har uppnått rätt styvhet skärs och sågas den av 
tunna ståltrådar till önskad dimension. Nästa steg är att den härdas i en autoklav med mättad 
vattenånga under högt tryck, varvid kemiska föreningar såsom kalciumhydrosilikat bildas. 
Det är det som ger lättbetongen dess höga tryckhållfasthet och volymbeständighet. Då 
lättbetongen tas ut ur autoklaven är den helt färdighärdad och några ändringar av dess 
egenskaper äger inte rum därefter (ibid). 
 
Vid trådskärning eller trådsågning av lättbetongmasan får man parallellepipediska element. 
För att få fram not och fjäder, fogspår och fasning utförs fräsning eller annan mekanisk 
bearbetning (ibid). 
 
Lättelement är ett flerskiktselement som tillverkas av två armerade lättbetongskivor limmade 
mot en mellanliggande skiva av styv polystyrencellplast (ibid). 
 
Armeringen i lättbetongen utgörs i sin tur av släta stänger av svetsbar stålkvalitet. Armeringen 
svetsas ihop till mattor eller korgar som rostskyddsbehandlas i en speciell rostskyddsmassa 
(ibid). 
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Tillverkningsförloppet av lättbetong framgår av figur 7 
 

igur 7 Schema över tillverkning av lättbetong  (Yxhult AB, 1993) 

.3 Tekniska egenskaper 

5.3.1 Tryckhållfasthet 

ryckhållfastheten utvärderas genom provbelastning av kuber med kantmått 150 mm och 10 

 (Yxhult AB, 1993) 

 
F
 
5
 

 
T
vikt-% fuktkvot. Sambandet mellan fuktkvot och tryckhållfasthet framgår av figur 8. 
 

Figur 8 Samband mellan fuktkvot och tryckhållfasthet

17  



 

5.3.2 Draghållfasthet 
 
Draghållfastheten beror till stor del på hur provtagningen gått till och eventuella 
fuktgradienter. Normalt erhålls värden på draghållfastheten som är ca 1/6 av 
tryckhållfastheten. Draghållfastheten förbättrar man genom att armera lättbetongen (ibid). 
 

5.3.3 Genomsläpplighet 
 
Lättbetong släpper inte genom någon luft utan det är fogarnas utformning som avgör om det  
blir något luftläckage. När det gäller vattenånga ligger genomsläppligheten för lättbetong på 
3*10-6 m2/s vilket betyder att det endast transporteras vatten i form av ren diffusion (ibid). 
 

5.3.4 Kapillaritet 
 
De synliga cellerna i lättbetong har obetydlig kapillär sugförmåga. Kapillärsugningen sker 
nästan uteslutande i de tunna cellväggarna. Kapillärtransporten är låg vid fuktkvoter mindre 
än 30-40 vikt-% men stiger vid högre (ibid). 
 

5.3.5 Fuktkvot 
 
Nytillverkad lättbetong innehåller ca 160 kg fukt per m3. Fuktinnehållet i lättbetong uttrycks 
som fuktkvot i vikt-%, dvs fuktmängden i procent av materialets vikt i uttorkat tillstånd. 
Fuktkvoten bestäms genom att provmaterialet vägs före och efter torkning i 105oC. Lättbetong 
i jämviktsfuktläge med omgivande luft innehåller normalt 3-6 vikt-% fukt. I en normalt 
uppvärmd byggnad tar det ca ett år innan jämviktfuktläge inträder. Jämviktfuktkvoten hos 
lättbetong ligger inom det i figur 9 visade intervallet (ibid). 
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Figur 9 Fuktjämviktskurva för lättbetong vid 20oC (Yxhult AB, 1993) 
 

5.3.6 Löslighet i vatten 
 
De komponenter som ger lättbetongen dess hållfasthet är helt olösliga i vatten. Lättbetong 
innehållar dock vissa vattenlösliga salter, som under ogynnsamma förhållanden kan avsättas 
på ytan. Fast vid normal uttorkningshastighet uppstår sällan dessa avsättningar (ibid). 
 

5.3.7 Uttorkning, krympning och svällning 
 
Hastigheten för uttorkning är beroende av temperaturen, konstruktionens dimension, 
framförallt tjockleken, och omgivningens fuktighet. Det är därför inte möjligt att ge något 
exakt mått på uttorkningshastighet för lättbetong. I figuren 10 visas en normal kurva över 
lättbetongs längdändring vid sjunkande fuktkvot. Detta gäller om luften runt om har en relativ 
ånghalt på 43% (ibid). 
 
Något som bör observeras är att kurvan stiger brant vid mycket låga fuktkvoter. Vid extrem 
uttorkning till fuktkvoter under 2 vikt-% kan krympvärdet öka med upp till 100%. Detta 
förhållande kan uppstå vid uttorkning av t.ex. tunna mellanväggar. Man bör därför inte torka 
tunna konstruktioner allt för snabbt som kan ske vid användning av byggtorkar (ibid). 
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Figur 10 Kurva över lättbetongs krympningen (Yxhult AB, 1993) 
 

5.3.8 Verkan av eld och hög temperatur 
 
Lättbetong är som vanlig betong helt obrännbar och sprider alltså inte eld. Tester har gjorts 
med kuber gjorda av lättbetong som upphettats under 4 timmar till olika temperaturer och 
sedan fått svalna. Ändringen i vikt, dimensioner och hållfasthet har bestämts. Resultaten 
visade, som framgår i figur 11, att tryckhållfastheten stiger med temperaturen upp till 400oC 
för att sedan falla och passera utgångsvärdet vid 740oC. När temperaturen börjar närma sig 
1000-1200oC sintrar lättbetongen (ibid). 
 

igur 11 Kurva över krympning efter upphettning  (Yxhult AB, 1993) 

id stark och långvarig upphettning sker sprickbildning, vilket ökar i intensitet med 

eraturer 

F
 
V
temperaturen. Då sprickbildning har skett blir lättbetongen känslig för återfuktning. 
Erfarenheter från bränder visar däremot att lättbetongkonstruktioner klarar höga temp
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under kortare tid utan att ta någon allvarligare skada. Sprickbildning i lättbetong beror på att 
kemiskt bundet vatten dunstar bort och gör så att materialet krymper. Se figur 11 (ibid). 
 
Ur diagrammet kan utläsas att krympningen efter upphettning börjar vid 150oC och ligger 

g 

skt (ibid). 

5.3.9 Kemisk aggressivitet 

ättbetong angriper inte vanliga byggmaterial kemiskt. Den ger dock inte något 
v 

na 
r som 

5.3.10 Energihushållning - täthet 

tt täthet och energihushållning går hand i hand i en byggnad är ett välkänt faktum. Som ett 
 

ältundersökningar visar hur viktigt det är att man bygger täta hus. Man har i dessa 
us kan 

tt otätt hus ger inte garanti för att ventilationen blir tillräcklig i all utrymmen. Ett tätt hus 

. 

konstant mellan 300oC och 740oC, som är en karakteristisk omvandlingspunkt för lättbeton
(jfr figur 8). Kring 740oC sker en markant krympningsökning men det är först när 
temperaturen börjar närma sig sintringstemperaturen som krympningen ökar drasti
 

 
L
korrosionsskydd åt stål då all cement respektive kalk reagerar under härdningen a
lättbetongen. Detta är skillnad mot vanlig betong. Det finns därmed en risk att inslag
järndetaljer kan rosta på grund av den fukt som finns i lättbetongen under byggtiden elle
tillförs genom regn eller kondens (ibid). 
 

 
A
exempel kan nämnas att om två i övrigt identiska industribyggnader vid provtryckning skulle
ha luftläckning på 4 respektive 12 m3/m2h vid 50 Pa, så beräknas den senare under drift ha 54 
% högre uppvärmningskostnader på grund av ökad luftläckning (ibid). 
 
F
undersökningar kommit fram till att skillnaden mellan ett otätt och ett tätt enfamiljsh
betyda så mycket som upp till 23 % ökad energiförbrukning. Tätheten är ännu viktigare om 
man använder sig av mekanisk till- och frånluftsventilation med värmeväxling (ibid). 
 
E
däremot ger möjligheten att styra ventilationen på ett önskat sett. Lufttätheten är inte bara 
viktig med hänsyn till energiförbrukning och komfort utan även för att undvika fuktproblem
Olika fältmätningar visar att stora som små byggnader uppförda av lättbetong bland annat 
tack vare sin enkla konstruktion och enkla foglösning blir täta utan något extra arbete och 
medförda kostnader (ibid). 
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6 Ytong Varmgrund 
 
6.1 Funktion 
 
Ytongs varmgrundprincip innebär att krypgrunden inte har några ventilöppningar utan 
ventileras med frånluften från byggnaden dvs den förbrukade varma inneluften från bostaden. 
(ibid). 
 
Denna frånluft består av frånluft från WC, badrum, tvättstuga och övriga rum. Denna frånluft 
fördelas så att en del luft förs direkt till en värmeväxlare eller värmepump medan resterande 
frånluft leds ned i krypgrunden efter filtrering där den får cirkulera och avge värme. Detta gör 
att grunden hålls varm och torr och energiförlusterna genom bjälklaget minimeras (ibid). Se 

Figur 12 Principskiss över Ytong Varmgrund

figur 12. 

 (Yxhult AB, 1999) 

.2 Grundens ventilering 

armgrunden skall ventileras med minst en luftomsättning per timme. Eftersom kryprummet 

ör att spridningen av den luft som grunden tillförs skall bli så jämt fördelad som möjligt 
avel 

a. 

 
6
 
V
normalt har en höjd på 60-80 cm står dess volym i direkt proportion till bostadens. Detta 
innebär att en luftomsättning per timme normalt motsvaras av 1/3 av den luft som finns i 
bostaden förs ned i grunden (ibid). 
 
F
skall spridarrören i grunden placeras antingen vid gavel med luftrikning mot motstående g
alternativt i centrum med luftriktning mot gavlarna. När man har ett hus i vinkel bör ett 
spridarrör leda till vinkeldelen så att genomluftningen blir effektiv över hela grundens yt
Kryprummets evakueringsrör dvs där frånluften skall tas ur kryprummet, kan placeras var 
som helst i grunden. Se figur 13 (ibid). 
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Figur 13 Principskiss över tilluftens placering (Yxhult AB, 1999) 
 
Ventilationssystemet skall i princip vara i drift kontinuerligt. Vid ett eventuellt driftstopp tar 
det vintertid ca 8 veckor innan temperaturen sjunker under nollstrecket. Den relativa 
fuktigheten ökar därvid i grunden men så snart ventilationen åter startas sker en snabb 
uttorkning (ibid). 
 
6.3 Provning 
 
Principen med inneluftsventilerade kryprumsgrunder gjorda av lättbetongbjälklag på 
betongbalkar har använts sedan 60-talet. Ytong grundar sina golvtemperaturer samt 
tempteratur och luftfuktighet i grunden på ett mätningsarbete utfört av Kurt Källbladh vid 
Lunds Tekniska Högskola. Hans mätningsarbete utfördes i Hällabrottet i Kumla under 
perioden juni 1976 till april 1977. Vid denna studie konstaterades att golvtemperaturen i 
genomsnitt var ca 1,5oC lägre än rumsluftens temperatur. Temperaturen i krypgrunden låg 
mellan 15-17oC och den relativa fuktigheten låg mellan 55-70 % (ibid). Se figur 14. 
 
Golvtemperatur         Temperatur i kryprum          Relativ fuktighet i kryprum 
 

Figur 14 Byggnadens golvtemperatur samt temperatur och relativ fuktighet i 
kryprummet  (Yxhult AB, 1999) 
 

6.3.1 Markradon 
 
Enligt mätningar som är utförda av Statens Provningsanstalt har Ytongs varmgrund gett ett 
säkert skydd mot inträngning av radon från mark (ibid). 
 
6.4 Komponenter 
 
Ytongs varmgrund består av grundplattor i storlekar 800*800 till 1500*1500 mm med en 
tjocklek på 120 mm. På dessa ställs grundplintar i höjder om 600 mm eller 900 mm. 
Plintarnas överyta har måtten 220*290 mm och bottenytan är 480*580 mm. På plintarna läggs 
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grundbalkar med måtten 160*450 mm till 200*500 mm. På grundbalkarna läggs sedan 
bjälklaget som kan ha en spännvidd på upp till 6m med en tjocklek på 150-300 mm (ibid). 
 
På botten i grunden läggs en markisolering av mineralull med måtten 560*1200mm ut. I 
botten läggs en rad längs och en rad tvärs sockelbalkarna. Längs sockelbalkarna läggs 
ytterligare ett lager isolering med två skivor i bredd. Viktigt är att isoleringen ansluter väl mot 
sockelbalkens cellplastisolering (ibid). 
 
En plastfolie rullas ut över de ytor som inte är täckta med mineralull. Det finns inga fördelar 
enligt Ytong att täcka en större yta än denna med folie p.g.a. att markisoleringen förhindrar 
markens fuktighet att övergå i ångfas. Se figur 15 (ibid). 
 

igur 15 Placering av plastfolie och markisolering (Yxhult AB, 1999) 

.5 Täthet 

ätheten är mycket viktig för att varmgrunden funktion skall bli det den är avsedd för. Vid 

d 
er 

örgenomföringar i bjälklaget skall också tätas, vilket vid större hål lättast görs med asfa-
fter 

F
 
6
 
T
kantbalkar med hylla görs en bruksfyllnad upp till 40 mm mellan Ytongelementet och 
kantbalk innan resterande fog fylls med mineralull. Om kantkalkarna inte är utförda me
hylla, vilket kan vara fallet vid fasad med murverk, skall Ytongelementens ändar som ligg
mot kantbalken tätas med fogskum i faser och fogsprickor samt där transport och 
montageskador förekommer (ibid). 
 
R
board eller liknande som tillpassas och fästes med klippspik på undersidan av bjälklaget. E
det drevas hålet med mineralull runt röret innan man slutligen fyller upp den sista delen av 
hålet med cementbruk. Vid mindre håltagningar använder man fogskum. Se figur 16 (ibid). 
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Figur 16 Tätning av rörgenomföringar  (Yxhult AB, 1999) 
 
6.6 Fuktskydd och uttorkning 
 
Det är viktigt att bjälklaget skyddas mot nederbörd tills dess att överbyggnaden kommer på 
plats. Det ger en kortare uttorkningstid för konstruktionen (ibid). 
 
Betong och lättbetong innehåller alltid byggfukt från fabriken, som efter det att den blivit 
inbyggd behöver ges tillfälle att avdunsta. Detta kan åstadkommas bäst genom att så snabbt 
som möjligt börja ventilera grunden. Det kan göras med hjälp av en kanalfläkt och tillförsel 
av värme med en aerotemper (ibid). 
 
Förutom byggfukten är uttorkningshastigheten beroende på marken om den är nedkyld eller 
våt osv. I ett sådant fall får man räkna med att uttorkningstiden blir längre och att tillfällig 
kondens kan ske mot plastfolien samt i isoleringen. Detta går bort med tiden och innebär inga 
framtida men för konstruktionen. Om det blir stora mängder kondens kan man sticka små hål i 
plastfolien i lågpunkterna så att kondensvattnet kan dräneras bort (ibid). 
 
När uttorkningen efter färdigställandet ska börja sker detta med hjälp av vetilationssystemet i 
grunden. Under nästan hela året kommer luften som förs ned i grunden vara varmare än 
uteluften, vilket innebär att luften kan ta upp mer fukt än vad den innehåller då den förs ned i 
grunden. Grunden kommer därför successivt att bli torrare och torrare allt eftersom tiden går 
(ibid). 
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7 Resaro-systemet 
 
7.1 Funktion 
 
Resarosystemet är i första hand en teknik som lämpar sig för småhusbebyggelse men tekniken 
kan även användas på flerbostadshus. Hela resarosystemet omfattar bland annat: 
 
1. Dynamiskt uteluftsintag med nytt fördelningssystem för uteluftsintaget i 

flervåningsbostäder 
2. Luftcirkulation genom golven i öppet betongbjälklag, resaroelementet 
3. Varm övertrycksgrund för energiåtervinning utan återvinningsaggregat 
 
Resarosystemet kan med fördel användas enbart som grund till villor och andra byggnader av 
trä, tegel eller betong. Då används resaroelementet i betong som bottenbjälklag (ibid). Se 
figur 17. 
 

igur 17 Principskiss över resarosystemet (www.resaro.seF , 2002) 

är följer en förklaring till figur 17: Frånluften från alla boningsrum förutom badrum och 

ch 

 

 
H
tvättstuga går via ett värmeaggregat ned i resaroelementet och låts cirkulera innan det förs 
tillbaka in i boningsrummen genom springor bakom golvsockeln. Frånluften från badrum o
tvättstuga förs istället ned under grunden och filtreras ut i marken och bidrar då till att marken 
blir varmare och risken för inträngande markradon minskar. Tilluften tas vintertid in genom 
taket i byggnaden och sommartid genom luftventiler sittande på vägg. På så sett får man varm
tilluft på vintern och lite svalare tilluft på sommaren (ibid). 
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7.2 Grundläggning 
 
Grundläggningen utförs som för platta på mark med ett dräneringslager av makadam. Under 
dräneringslagret läggs en helsvetsad presenning för skydd mot radon men även som 
frostskydd under den kalla delen av året. På den grusade bädden läggs ett bärande 
värmeisoleringsskikt av cellplast som täcker hela bottenytan. Ovanpå värmeisoleringen läggs 
det fribärande bottenbjälklaget (ibid). Se bild 1. 
 

ild 1 Grundläggning (www.resaro.se
 
B , 2002) 

.3 Komponenter 

7.3.1 Resaroelementet 

 
7
 

 

 
 

igur 18 Principskiss på resaroelementet (www.resaro.seF , 2002) 

esaroelementet består som figur 18 visar av en tunn betongskiva med förstyvningsbalkar 
e 

ade bocken varit plan skulle balklivet ha varit mycket känsligt för små rörelser, vilket 
tar 

 
R
med en fläns av betong med ett mellanliggande trådliv. Balkliven i sin tur består av bockad
stål i sick-sackform. Fast som framgår av figur 18 är inte bockningen plan utan tvärställd 
(ibid). 
 
H
kunnat ge upphov till skador. Det nuvarande utseendet på balklivet gör att bockningarna 
upp krafter och ökar därmed elementets bärighet. För att elementet ska kunna användas på 
upp till 8m spännvidd har det en överhöjning från tillverkning (ibid). 
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Resaroelemantet kan användas både som bjälklag till stommen eller som yttertak. Skivan kan 
nämligen användas både vänd uppåt och nedåt. Detta byggelement kan enligt tillverkaren ge 
följande fördelar: 
 
• Spännvidd på upp till 8m 
• Förenklad ledningsdragning, inga dyra upphängningsanordningar 
• Lätt att komma åt installationer i framtiden 
• Bättre ljudklimat mellan våningsplan 
• Lätt att torka ut stommen (ibid) 
 

7.3.2 Grunden 
 
Resaroelementet vilar på en 200mm tjock isolering, ytterväggen står på elementet och allt är 
omslutet av ett obrutet jämntjockt isolerlager vilket gör att det inte blir några köldbryggor. För 
att få bra täthet mellan elementen svetsas de ihop och skarven fylls med bruk (ibid). Se figur 
19. 
 

igur 19 Principskiss på grunden (www.resaro.se

v

t

g

F , 2002) 

en filtrerade inneluften cirkulerar genom resaroelementet, ovanför

etta har sin förklaring i att tilluften som fördelas via bjälklaget till 

et är av denna anledning som tilluftens temperatur i resarosysteme

.4 Markradon 

n konventionell platta på mark ger inte ett effektivt skydd mot rado

 
D
Luften som cirkulerar i bjälklaget håller en temperatur som ligger nå
inte alls lika varm som värmeslingor i ett vanligt golvvärmesystem (
 
D
ca 50 % av sin energi till golvytan. Golvytan i sin tur värmer upp bo
strålning och konvektion. De resterande 50% av värmeenergin finns
tilluften som leds upp i bostaden bakom golvsocklarna och blandar s
värmer denna (ibid). 
 
D
lägre inuti bjälklaget än vid konventionell golvvärme där all energiti
golvplattan (ibid). 
 
7
 
E
mycket tjock. Med resarosystemet övertrycksgrund ventileras markr
presenningen. Se figur 17. Om marken skulle vara högradonmark an

28 
Dräneringsrör
Värmeisolerin
Resaroelemen
Innergol
 bjälklagets betongskiva. 

bostadsutrymmena avger 
 

t kan hållas betydligt 

n även om den görs 

 

got över rummens och är 
ibid). 

stadsrummen både genom
 kvar i och följer med 
ig med inneluften och 

llförsel sker via 

adonet bort under 
vänds en kraftigare

 



presenning som även svetsas i skarvarna. För att säkerställa att radon inte tränger in i bos
sträcker sig presenningen en bit utanför byggnaden. Inuti resaroelementet råder ett svagt 
övertryck som även det bidrar till att motverka att radon tränger in i byggnaden (ibid). 

taden 

29  



 
8 Begränsningar och fördelar 
 
8.1 Ytong Varmgrund 
 
Ytongs varmgrund bygger till stor del på de traditionella teorier som presenterats tidigare i 
rapporten och har enligt tillverkaren fungerat med belåtenhet. 
 
Här kommer några av mina kommentarer vad det gäller Ytongs fördelar och begränsningar: 
 
+ Går att grundlägga på olika typer av markförhållanden för att konstruktionen med 

grundmurar passar väl för kuperad terräng eller mark med bärande lager på olika nivåer. 
 
+ Grundkonstruktionen passar olika typer av byggnader t.ex. förtillverkade eller 

självbyggeri dels för sin anpassningsbarhet och dels för sin enkla konstruktion.  
 
+ Systemet kan enligt figur 3 i rapporten variera värmeisoleringens placering och på så sett 

få olika placering av klimatskärmen, vilket kan vara till fördel vid olika typer av 
byggnader. 

 
+ Ger en bra förutsättning för eventuellt byggfukt att torka ut med tanke på att ventilering av 

kryprummet kan påbörjas i ett tidigt skede av byggnationen. Detta är inte minst viktigt när 
konstruktionen är gjord i lättbetong som har en hög fukthalt vid byggnationstillfället. 

 
+ Ger ett bra skydd mot markfukt då konstruktionen gör att byggnaden är skild från direkt 

kontakt med marken. Konstruktionen har även fuktspärr i form av en plastfolie mellan 
byggnaden och marken vilket ytterligare bidrar till ökat skydd mot markfukt. 

 
+ Konstruktionen ger ett gott skydd mot markradon, dels genom ventilation av kryprummet 

och dels genom att byggnaden inte har kontakt med marken.  
 
− Luften som för ned i kryprummet tas från badrum, tvättstuga och kök vilket gör att den 

innehåller onödigt mycket fukt, som kan ge upphov till eventuella fuktproblem. Detta 
medför också att antalet luftväxlingar behöver ökas för att få ut fukten ur kryprummet som 
i sin tur ökar energiförbrukningen. 

 
− Konstruktionen kan få dålig täthet mellan markisoleringen och grundmuren om man inte 

utför detta på ett noggrant sett, vilket kan medföra luftläckage och försämrad värme i 
kryprummet. Det är viktigt under montaget av bottenbjälklaget att man inte går allt för 
mycket på plastfolien och markisoleringen för det ökar risken för att tätheten försämras 
ytterligare. 

 
− Systemet kräver en rätt dimensionerad ventilationsanläggning med få driftsstopp, vilket 

annars kan ge risk för höga fukthalter och låg temperatur i grunden som kan ge framtida 
fuktproblem. Systemet klarar av korta driftsstopp utan att värmen i kryprummet sjunker 
allt för mycket, men driften bör återtas så snart som möjligt. 
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8.2 Resarosystemet 
 
Resarosystemet ser lite annorlunda ut jämfört med en konventionell inneluftsventilerad 
kryprumsgrund men funktionen är den samma. Även här förs varm inomhus luft ned i 
bottenbjälklaget och låts cirkulera med varma golv och minskade fuktproblem som följd. 
Luften förs sedan upp i byggnaden bakom golvsockeln och värmer upp rummen.  
 
Här kommer några av mina kommentarer angående resarosystemets fördelar och 
begränsningar 
 
+ Snabb uttorkning av eventuell byggfukt då bottenbjälklaget kan ventileras i ett tidigt skede 

av byggnationen, vilket medför att fukten som finns i byggnadsdelarna inte får tid att 
skapa några fuktproblem. 

 
+ Systemet har en mycket god täthet mot luftläckage som är en av grundprinciperna med 

varmgrunder. Detta p.g.a. sitt omslutande isolerlager. Se figur 19. Lufttätheten är viktig 
för att inte varm luft ska läcka ut från grunden och bytas ut mot kall inläckande luft. Detta 
kan i sin tur medföra lägre temperatur i grunden och då ökad energiförbrukning. 

 
+ Luften från badrum, tvättstuga och kök förs inte ned i bottenbjälklaget vilket medför att 

luften innehåller mindre mängd fukt och ger då mindre fuktproblem. Luften från badrum 
och tvättstuga för i stället ned under grunden och gör då att marken värms upp och 
eventuellt markradon ventileras bort. 

 
+ Vid ett kort driftsstopp av ventilationen fås inte så stora fuktproblem då bottenbjälklaget 

inte kyls ned så fort. Detta pga. att den omslutande värmeisoleringen ligger under 
bottenbjälklaget och skapar en lufttät zon där nästan ingen varmluft läcker ut och nästan 
ingen kalluft kan tränga in.  

 
+ Konstruktionen av bottenbjälklaget passar olika typer av byggnader t.ex. förtillverkade 

och självbyggeri. Detta för att systemet med resaroelementet gör en flexibel lösning av 
byggnaden med få bärande innerväggar som ett exempel. 

 
− Systemet ger inte utrymme att flytta värmeisoleringens placering som en konventionell 

kryprumsgrund ger. Se figur 3. 
 
− Grundläggningen för resaroelementet kräver mer markarbete än vad som krävs för en 

traditionell kryprumsgrund, vilket kan medföra dyrare byggkostnader. 
 
− För att minska risken för att markradon ska tränga in i byggnaden förs luft ned i marken 

under bottenbjälklaget. Detta skydd mot markradon försvinner delvis vid ett eventuellt 
driftstopp av ventilationssystemet. 
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9 Avslutande diskussion 
 
Rapportens resultat skall inte användas som en handledning i val av tillverkare, utan som en 
fördjupning i inneluftsventilerade kryprumsgrunder.  
 
Några av de viktigaste punkterna vid användandet av inneluftsventilerade kryprumsgrunder är 
dock: 
 
• Tätheten - för att minska risken för läckage av varmluft från grunden och därmed ökade 

driftskostnader. 
• Uttorkningen av byggfukt - för att snabbt få en torr byggnad med liten risk för framtida 

fuktproblem. Är byggnaden utförd i lättbetong är detta extra viktigt då lättbetong 
innehåller stor mängd fukt vid byggnationstillfället som snabbt behöver torkas ut. 

• Plastfolien på marken - för att hindra avdunstningen av markfukt, vilket annars kan leda 
till hög fuktighet och risk för fuktproblem. 

• Luftväxling – för att om luftväxlingen inte är tillräcklig hög bidrar det till att mer fukt kan 
stanna kvar i grunden och ge framtida fuktproblem. 
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