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FÖRORD 

Som en avslutande del i den utbildning jag läst, Högskoleingenjör i 
Byggnadsteknik 120p vid Linköpings universitet ska ett examensarbete på 10p 
utföras. Arbetet ses som en slutgiltig avhandling som ska knyta ihop den 
kunskap som lärts ut under utbildningen. 

För att kunna genomföra arbetet har jag under projekttiden fått disponera ett 
kontor på Detox AB. Företaget har även bistått med en bärbar dator och en 
fast telefon. 

Jag vill tacka alla anställda på Detox AB som har bemött mig på ett 
exemplariskt sätt och hjälpt mig med problemlösningar. Ett speciellt stort tack 
vill jag rikta till; 

Mikael Karlsson, VD på Detox AB, Bistått med materiella saker för att arbetet 
praktiskt skulle kunna genomföras. 

Tord Nilsson, min största informationskälla på företaget. Tord har avsatt tid 
för mig och har varit till stor hjälp under hela projekttiden. 

Liisa Fransson, min handledare, Liisa har avsatt tid för mig och har varit till 
stor hjälp med upplägget av arbetet. 

Mats Kronqvist, Platschef vid arenan, Visat hur grundläggningsarbetet 
genomförs praktiskt och svarat på alla mina frågor. 

Jag vill även rikta ett stort tack till; 

Lars Källered, Arbetschef på Isodrän AB, Tog emot mig för ett studiebesök 
på isodrän fabriken. Visade mig hur produktionen av isodrän går till samt 
svarade på alla mina frågor. 

Inge Ahlberg, Försäljningsansvarig på Byggros, Besökte mig på Detox för att 
ge mig information om isodrän. 

Torgny Borg, Lektor i Anläggningsteknik vid ITN på Linköpings universitet 
och min examinator. Torgny har kontinuerligt läst min rapport och gett mig 
synpunkter och tips på förbättringar. 

Vid sidan av dessa personer har vänner och familj gett mig goda råd och 
uppmuntran, samt trott på mig de dagar när jag själv vacklat.  
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SAMMANFATTNING 

Examensarbetet är utfört vid institutionen för teknik och naturvetenskap med 
inriktning på byggnadsteknik vid Linköpings Tekniska Högskola tillsammans 
med Detox AB I Malmö. Rapporten består av tre delar, en litteraturstudie om 
fukt i grundkonstruktioner, en fältstudie på företaget som producerar 
isoleringsmaterialet isodrän samt en teoretisk jämförelse för tid, kostnader och 
miljöpåverkan mellan två grundläggningsmetoder vid grundläggningsarbetet 
av Malmös nya arena. Byggstart för arenan var i januari 2007 och den 
beräknas stå klar i september 2008. Arenan projekteras samtidigt som den 
produceras vilket har lett till att många ÄTA-arbeten (Ändrings- och 
Tilläggsarbete samt Avgående arbete) systematiskt uppstått, varav det största 
gäller val av isoleringsmaterial under grundplattan vid golvbeläggningsdelen. 

Fukt är något som länge varit ett stort problem i byggbranschen. Fortfarande 
är kunskapsnivån inom farlig fukt, hur den uppkommer och motverkas för låg. 
Syftet med litteraturstudien är att beskriva vilka fuktkällor som finns, hur fukt 
transporteras i byggnader samt vad som är viktigt att tänka på vid 
projekteringen av en grundkonstruktion ur ett fuktperspektiv. Många av alla 
fuktskador som uppkommer skulle kunna motverkas om en korrekt utförd 
fuktdimensionering genomförs i projekteringsfasen. 

Vid grundläggning av konstruktioner finns en mängd olika material att välja 
mellan, materialet väljs beroende på vilka funktionaliteter som önskas. Vid 
grundläggningen av Malmös nya arena används isoleringsmaterialet isodrän 
och styrofoam. En del av rapporten redogör för materialet isodrän och 
styrofoam, dess tillverkningsprocess och egenskaper.  

Ett annat syfte med examensarbetet är att utreda hur grundläggningsarbetet 
av multiarenan i Malmö påverkas av ändringen av isoleringsmaterial under 
betongplattan.  

I projektets början skulle styrofoam användas som isoleringsmaterial under 
arenagolvet. Samtidigt som konstruktionen bärs upp av många grundplintar 
ska installationer monteras under arenan vilket bidrar till att det blir ont om 
utrymme under den. Det var önskvärt att minska mängden dräneringsledning 
för att få bättre plats för de övriga installationerna.  

Resultatet blev en ändring av isoleringsmaterial. Det ursprungliga valet som 
bestod av styrofoam byttes ut mot isodrän som i sig även verkar dränerande. 

Jag har under arbetes gång beräknat volymer, kalkylerat tider och kostnader 
samt miljöpåverkan för att jämföra de två grundläggningsmetoderna. En 
intressant sak jag kom fram till är att när isodrän används som isolerings-
material under golvet reduceras kostnaden för grundläggningen med ca 
560 000 sek, vilket motsvarar ca 10 % av den totala kostnaden jag tittat på. 
När isodrän används reduceras den totala koldioxidemissionen med ca 3,7 ton, 
vilket motsvarar en procentuell reduktion på ca 20 %. Jag har även dragit 
slutsatsen att isodrän är ett bättre isoleringsalternativ ur fuktsynpunkt vid Hyllie 
arena, baserat på mina teoretiska studier. 
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SUMMARY 
This thesis was performed at the Department of Science and Technology with 
the focus on Construction Technology at the University of Linköping, together 
with the company Detox AB in Malmö, Sweden. The thesis is divided into 
three parts; one literature study regarding damp in ground constructions, one 
is a field study at the company which produces a type of insulation material 
called Isodrän, and at last part is a theoretic comparison of time, expenses 
and environmental effects between two different methods for the foundation of 
a new arena in Malmö. This Arena is projected during the same time as it is 
produced which has resulted in numerous changes, whereof the biggest one 
is concerning the choice of insulation material under the floor. 

The problem with damp has always been a big issue in the building industry. 
The knowledge within this area, how it arises and can be counteracted is still 
too low. The purpose for this thesis is to describe what kind of damp damages 
there are, how damp is transported in buildings and finally to describe what is 
important to consider when planning a construction from a damp perspective. 
Many of all the damp damages that arise could actually be counteracted if a 
correct damp dimensioning would have been put into action in the planning 
phase.  

There are several different materials to choose from for foundations of 
constructions, all depending on the function demanded. For Malmö’s new 
arena the material chosen is Isodrän and Styrofoam. Therefore a part of this 
thesis will report on the materials itself, its manufacturing process and its 
characteristics.   

Another purpose is to report how the foundation of the multi arena in Malmö is 
affected by the change of insulation material under the concrete.  

When the project begun Styrofoam was the choice of insulation material under 
the arena floor. Since the construction stands on many soles, many 
installations have to be assembled. That leads to that there is a shortage of 
space under the arena floor. The desire was to reduce the drainpipes for make 
more room for the other installations. 

The result was to replace the insulation material Styrofoam with Isodrän. 
Isodrän also has draining quality which results in that fever drain pipes had to 
be installed.  

During the work, I have calculated volumes, times, costs and environment 
influence to compare the foundation methods. One interesting conclusion is 
when Isodrän is used as insulation material beneath the floor, the costs for the 
foundation is reduced by approximately 560 000 Swedish crowns, which 
corresponds to approximately 10 % of the total cost I have calculated. When 
Isodrän is used, the total carbon dioxide issue is reduced by approximately 3,7 
tonne, which corresponds to approximately 20 % of the total carbon dioxide 
issue. Another conclusion; isodrän is a better insulation material from a damp 
perspective at Hyllie arena, based on my theoretical studies. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste 40 åren har området Hyllievång i Malmö varit föremål för ett 
antal utbyggnadsförslag. De flesta förslag har grundats i att området ska bli ett 
centrumområde för södra Malmö. Ett beslut är nu fattat och produktionen av 
en ny multiarena pågår. Nära arenan kommer citytunneln att mynna ut. 
Citytunneln är en kommunikationslösning som knyter ihop järnvägen norr om 
Malmö med järnvägen mot Trelleborg, Ystad och Köpenhamn. Två 6 kilometer 
långa parallella tunnlar ska byggas under centrala Malmö. I och med 
citytunneln kommer ett integrerat spårsystem för effektiva och miljövänliga 
transportlösningar i regionen att skapas. I området planeras även ett 
storskaligt köpcentra och byggnader i form av hotell, kontor och bostäder. 
Detta examensarbete kommer att fokusera på hur grundkonstruktionen av 
Hyllie arena utförs. Idén till examensarbetet kom från företaget Detox AB, som 
är ansvariga för grundläggningen av arenan.  

Vid grundläggningen av multiarenan används materialet isodrän, vilket verkar 
isolerande, dränerande och kapillärbrytande. En studie av materialet isodrän 
redovisas i rapporten. I början av projektet var tanken att isodrän enbart skulle 
användas utanpå grundmurarna till arenan och materialet styrofoam skulle 
användas som isoleringsmaterial under golvbjälklaget. Nu har emellertid 
isoleringsmaterialet under en viss del av arenan bytts ut mot isodrän.  

Anledningen till att isoleringsmaterialet ändrades beror på att arenan vilar på 
många grundplintar (hela 177 stycken) vilket begränsar dragningen av VA- 
och dräneringsledningar. Det var önskvärt att minska mängden dränerings 
ledningar, för att kunna göra det utan att minska dräneringskapaciteten söktes 
en alternativ lösning. Lösningen blev att befintligt isoleringsmaterial under 
golvet byttes ut mot isodrän, se figur 10 och 11. 

Detox AB, som är ett kunskapsföretag med fokus på miljöfrågor, marksanering 
och sunt byggande, startades 2003. Detox verksamhet omfattar såväl 
konsultverksamhet, forskning och utveckling som entreprenader, och man 
arbetar ständigt med att utveckla och förfina arbetssätt för snabb och 
kostnadseffektiv hantering av miljöfrågor. Kombinationen av kompetens, 
entreprenad och utveckling gör Detox till en av de ledande aktörerna i 
branschen. Detox är ett expanderande företag som huvudsakligen arbetar i 
Skåneregionen. Företaget har idag 19 anställda och hade 2006 en omsättning 
på 25 Milj sek. För mer information besök www.detox.se. 

1.2 Syfte 

Rapportens syfte är att utreda hur ändringen av material under vissa delar av 
golvbjälklaget på arenan påverkat byggtid, kostnader och miljö. Min 
förhoppning är att resultatet av denna rapport ska belysa vilket av de båda 
isoleringsmaterialen som lämpar sig bäst vid grundläggning av konstruktioner.  

Ett annat syfte med rapporten är att studera betydelsen av en korrekt utförd 
fuktdimensionering av konstruktioner. Detta görs genom en litteraturstudie, av 
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de fuktkällor som finns, hur fukt transporteras samt hur en fuktsäker grund 
konstrueras. 

1.3 Metod 

Information till detta arbete har dels insamlats genom intervjuer och studier på 
byggarbetsplatsen för arenan i Hyllie, dels genom intervjuer med personal på 
Detox kontor och personal från andra företag inblandade i projektet med Hyllie 
arena. Ett studiebesök på Isodrän AB i Stockholm visade hur produktionen av 
materialet går till samt gav övrig information om materialet. Konstruktions-
ritningar har utnyttjats till att bestämma de areor och volymer för arenan som 
redovisas i rapporten. Samtliga beräkningar är baserade på konstruktions-
ritningar fram till den 070419. De ändringar som uppkommit därefter har inte 
inkluderats i rapporten. Ytterligare information kommer från litteratur så som 
läroböcker, produktinformation samt övriga böcker inom ämnet. Under 
examensarbetets gång har även Internet varit en nödvändig informationskälla. 

Projekteringen av arenan pågår parallellt med produktionen, med många 
ändringar och förändrade förutsättningar för det fortsatta arbetet som följd. För 
att beräkningarna i examensarbetet skulle kunna utföras har information om 
pris, kostnader och tidsåtgång lämnats av projektledningen. Dessa värden är 
uppskattningar. Eftersom arbetet inte är slutfört finns inga faktiska kostnader, 
priser och arbetstider. Kostnadsberäkningarna är utförda utan hänsyn till 
vinstmarginaler och riskfaktorer. Därför kommer beräknade kostnader inte helt 
överensstämma med de slutgiltiga.  

Rapporten inleds med ett kapitel om fuktproblem i grundkonstruktioner, vilka 
faror som finns ur ett fuktperspektiv samt hur de motverkas. Innan jämförelsen 
av de båda grundläggningsmetoderna lämnas en redogörelse om materialen 
styrofoam och isodrän. Rapporten avslutas med diskussion och slutsatser.  
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2 Fuktproblem i grundkonstruktioner 

Skadlig fukt medför omfattande problem i byggnadskonstruktioner. Fuktskador 
kan dels ge negativ påverkan på inomhusklimatet, dels leda till att 
byggnadskonstruktionen tar direkt skada. Uppkomst av skadlig fukt måste 
förhindras. Det är därför viktigt att en korrekt genomförd fuktdimensionering 
utförs i projekteringsstadiet samtidigt som byggnaden måste konstrueras och 
utföras på ett fuktsäkert sätt. 1  Problem med fukt är något som 
uppmärksammats de senaste åren. Olika typer av grunder har sina egna 
problem samtidigt som årstiderna orsakar olika typer av fuktproblem. Nästan 
alla hus med källare byggda före senare delen av 1980-talet är utförda så att 
fukt från marken vandrar in i grundkonstruktioner, en så kallad inåtriktad 
fuktvandring. Denna inåtriktade fuktvandring beror till största delen på 
användning av olämpliga material samt en uppenbar okunskap inom området. 
Konstruktionslösningarna baserades på att fukt enbart kommer från marken 
utanför källarens grundmurar. För att skydda källaren från fukt tätades 
grundmurarna med exempelvis asfalt. Problemet med denna teknik var att 
tätningen höjde fukthalten i grundkonstruktionen på grund av fukt från marken 
under husgrunden och från den fukt som finns i inomhusluften. Användandet 
av tätning gjorde även att uttorkningen av grundmurarna hindrades vilket leder 
till att det tar lång tid för en konstruktion att torka. Tekniken med att täta 
grundmuren med asfalt samtidigt som grundmurarna byggdes kalla med 
isolering på insidan gjorde att källarklimatet blev fuktigt och skador på 
konstruktionen blev oundviklig.  

I Sverige var det vanligt under 1960- och 1970- talen att gjuta golv direkt på 
dränerande och något senare på kapillärbrytande lager av grusmaterial. En 
konstruktion byggd med sådan teknik blir praktiskt taget utsatta för alla 
fuktangrepp som naturlagarna kan ge upphov till. Tyvärr förekommer det 
fortfarande sådana konstruktioner i relativt nya byggnader. Det är därför av 
stor vikt att sprida kunskap om orsakerna till fuktproblem så att dessa kan 
förebyggas.2 

2.1 Fuktkällor 

Fukt finns överallt, även om vi med blotta ögat inte kan se den. Osynlig fukt 
finns i luften som vattenånga (gasform). Fukt i sig är helt ofarligt, men 
tillsammans med organiska material orsakar fukt ofta problem i ogynnsamma 
förhållanden. Fukt i ångfas förändrar material relativt långsamt medan fukt i 
vätskeform förändrar material relativt fort.3  Det är viktigt att tänka på vart 
fukten kommer ifrån så vi kan förebygga eventuella fuktproblem vid produktion 
av nya konstruktioner. De fuktbelastningar som konstruktioner i mer eller 
mindre grad utsätts för är: 

• Luftfukt utomhus 

                                                

1 http://www.boverket.se (2007-03-30) 
2 Byggkontakt Nr 2 -96 Artikel Hur blir platta på mark fuktsäker? 
3 
http://www.viivilla.se/articles.asp?mode=ShowArticle&articleid=1903&Cat=&sCat=149 
(2007-03-29) 
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• Luftfukt inomhus 
• Nederbörd 
• Markfukt 
• Fukt i material 
• Byggfukt 
• Läckage 

2.1.1 Luftfukt utomhus 

Absolut ånghalt (ångtrycket) anger vattenånga/volymenhet [g/m3] och är 
temperaturberoende.4 Relativ ånghalt (RÅ) är ett mått på förhållandet mellan 
den aktuella ånghalten och mättnadsånghalten (största mängd ånga luften 
kan innehålla vid en viss temperatur), uttrycks i procent [%].5 Beroende på 
vilken årstid vi befinner oss i så har uteluften olika mängd ånghalt. Ånghalten i 
utomhusluften varierar även över dygnet. Generellt sett är den absoluta 
ånghalten högre under de varmare årstiderna än under de kalla, se figur1. 
Under dygnet är den absoluta ånghalten högre under dagtid än under natten. 
Att den absoluta ånghalten varierar beror på de temperaturvariationer som 
inträffar. Fuktbalansen i luften hålls i jämvikt med omgivningen genom att fukt 
fälls ut som ånga och vatten genom kondensation när temperaturen sjunker. 
Det är anledningen till daggen som bildas under natten på våra gräsmattor 
och växter under sommaren. På vintern visar sig detta fenomen genom 
rimfrost på bilrutor eller på träd och buskar. När temperaturen stiger 
omvandlas daggen eller rimfrosten till vattenånga som tas upp av den nu 
varmare luften. Eftersom den absoluta ånghalten styrs av klimatet är det viktigt 
att tänka på att olika orter i landet har olika sorters klimat, vilket är av stor vikt 
vid en fuktteknisk dimensionering inom byggnadstekniken. 
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Figur 1 Samband mellan relativ ånghalt och absolut ånghalt i utomhusluften 

Uteluftens relativa ånghalt uppvisar i regel omvända värden i relation till den 
absoluta ånghalten, beroende på rotationerna i temperaturen och i 

                                                

4 http://www.vxu.se/msi/forskn/exarb/2001/01067.pdf (2007-05-31) 
5 http://www.stenull.paroc.se/produktdat/pdf_down/Isolteori.pdf (2007-05-31) 



5 (53) 

 

fuktbalansen.  På sommaren är luften varm och kan innehålla en större mängd 
vattenånga än på vintern, vilket leder till att den relativa ånghalten är lägre på 
sommaren än på vintern.6 

2.1.2 Luftfukt inomhus 

Fukten som finns i inomhusluften utgörs av den fukt som följer med 
utomhusluften in genom ventilationen samt genom det fukttillskott som vi 
människor orsakar genom olika aktiviteter och verksamheter t.ex. när vi 
duschar och lagar mat. Ånghalten inomhus varierar med årstiderna, på vintern 
är den låg medan den är högre under sommarhalvåret. Under vintern är 
utomhusluften ganska torr eftersom temperaturen är låg. Utomhusluftens låga 
fuktinnehåll tillsammans med fukttillskottet inomhus gör att den relativa 
ånghalten blir förhållandevis låg jämfört med inomhusluftens mättnadsånghalt 
för normala inomhustemperaturer.  På sommaren är utomhusluften betydligt 
fuktigare vilket tillsammans med fukttillskottet inomhus ger en högre relativ 
ånghalt.7 

2.1.3 Nederbörd 

Det är av stor vikt att fukten från nederbörd som tillförs marken i form av regn, 
snö och hagel inte kommer i direktkontakt med grundkonstruktionen. Ibland 
förekommer så kallat slagregn och yrsnö vid samtidig hård vind. Den fukten 
kan leta sig in i springor och hålrum i konstruktionen. Det är viktigt att 
fuktskyddet utformas på ett korrekt sätt för att förebygga fuktskador från 
nederbörd på konstruktionen. 

2.1.4 Markfukt 

I marken finns det fukt, alla material i jorden innehåller vatten på ett eller annat 
sätt. Vattnet i marken tillförs via nederbörd och när vi vattnar våra växter. I 
marken finns även grundvatten. Grundvattnet bildas genom att regn- och 
smältvatten tränger ner genom markytan och fyller porer i marken samt 
sprickor i berggrunden. 8  Grundvattennivån i södra Sverige ligger ca 1,50 
meter under marknivån, i norra Sverige ligger nivån på ca 2 meter under 
marknivån.9 Fukten i marken transporteras kapillärt mellan olika material. 

2.1.5 Fukt i material 

Alla material innehåller fukt vilket påverkar materialen på flera olika sätt. Syftet 
vid all fuktdimensionering är att förväntade fukttillstånd i konstruktioner och 
material ska vara sådana, att en tillräckligt god marginal skapas till aktuella 
kritiska fukttillstånd. Fukttillståndet för ett material beror på dess egenskaper 
och av den omgivande miljön. Ett viktigt mått på fukttillstånd är den relativa 

                                                

6 Byggfysik inkl ljud och brand i ämnet byggteknik. Bengt-Åke Peterson 2006. Kap 4. 
Sid34 
7 Byggfysik inkl ljud och brand i ämnet byggteknik. Bengt-Åke Peterson 2006. Kap 4. 
Sid35 
8 http://www.sgu.se/sgu/sv/naturresurs/grundvatten/index.html (2007-03-29) 
9 
http://www.naturvardsverket.se/index.php3?main=/dokument/lagar/bedgrund/grv/grvd
ok/grvniv.html (2007-03-29) 
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ånghalten i omgivande luft. Mellan den omgivande luftens relativa ånghalt och 
materialets jämviktsfukt finns ett bestämt samband, som är unikt för respektive 
material. Ökar den relativa ånghalten i omgivningsmiljön ökar generellt även 
materialets fuktkvot. Med en ökande fuktkvot i materialet följer dimensions-
förändringar och en ökad risk för mögel och röta. Dessa förändringar och 
risker för ett material kan riskera hela konstruktionens beständighet och 
livslängd med hänsyn till skadlig mögelpåverkan, rötangrepp och dålig lukt. 
För att röta och mögel ska ha möjlighet att angripa material krävs tre 
samverkande faktorer. 

• Tillgång till organiskt material 
• Tillräcklig fuktighet 
• Tillräcklig värme 

 

För att förhindra att röta och mögel angriper material måste en av dessa 
faktorer bort.10 

2.1.6 Byggfukt 

Byggfukt är en annan stor fuktkälla som kan ställa till med stora problem, 
eftersom den tar lång tid att torka ut. Byggfukt är den kvarvarande fukten i en 
konstruktion som efter byggprocessen avges till omgivningen för att 
konstruktionen ska komma i fuktjämvikt. Eftersom jämviktsfuktmängden i 
material är beroende av omgivningens relativa ånghalter, kommer den att vara 
olika för olika miljöer. Byggfukten kan tillkomma på olika sätt; från 
tillverkningen och lagringen, från transporten eller vid själva produktionen på 
byggarbetsplatsen. Byggfukten lämnar materialet genom att diffundera. En 
tjock konstruktion behöver betydligt längre tid på sig att torka ut ordentligt än 
vad en tunnare konstruktion behöver. Vid nyproduktion av en byggnad 
används ofta material som innehåller en högre fukthalt än den jämviktsfukthalt 
som materialen senare kommer att ställa in sig efter under byggnadens 
brukstid. Det är viktigt att jämvikt uppnås, dvs. byggfukten måste torka ut 
innan byggnaden förses med täckskikt i väggar, tak och golv.11 

2.1.7 Läckage 

Läckage kan förekomma på två olika sätt. Antingen kan själva huset läcka in 
fukt i form av nederbörd på grund av bristfälligt utfört arbete eller så kan det 
uppstå läckage från rör eller installationer. En betydande del av fuktskadorna 
på grund av läckage drabbar badrum, där många installationer och tillhörande 
vattenledningar finns. Golvbrunnar är en vanlig bov vid fuktskador på grund av 
läckage, vilket beror på att tätningen av golvbrunnarna ofta inte är korrekt 
utförd.12 

 

                                                

10 Byggfysik inkl ljud och brand i ämnet byggteknik. Bengt-Åke Peterson 2006. Kap 4. 
Sid39 
11 Byggfysik inkl ljud och brand i ämnet byggteknik. Bengt-Åke Peterson 2006. Kap 4. 
Sid40 
12 http://sydsvenskan.se/hus/article122011.ece (2007-03-30) 
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2.2 Fukttransport 

I konstruktioner och dess material kan fukt transporteras på flera olika sätt. 
Hur fukttransporten sker påverkas av många faktorer. Fukttransporten 
påverkas av materialens värme- och fukttekniska egenskaper.  Även 
konstruktionens uppbyggnad med dess förekommande fukthalter i 
kombination med omgivningens värme- och fuktförhållanden inklusive 
lufttrycksförhållanden påverkar transporten av fukt. De transportsätt som är av 
betydelse inom byggnadstekniken är 

• Diffusion 
• Konvektion 
• Kapillaritet 

2.2.1 Diffusion 

Diffusion är en process som tar lång tid. Diffusionshastigheten beror på 
transporthastigheten som i sin tur beror på materialens ånggenomsläpplighet. 
Ånggenomsläppligheten beskriver ett materials genomsläpplighet för 
vattenånga. Den anger även hur snabbt vattenångan transporteras i materialet 
angivet som mängd vattenånga per sekund som passerar igenom en 
kvadratmeter av materialet med en meters tjocklek 13 . Transporten sker i 
ångform. Vid renodlad diffusion vandrar ångmolekylerna i två angränsande 
utrymmen från den plats där de förekommer i störst antal mot det utrymme där 
koncentrationen är lägre. Diffusionen kommer att fortsätta till jämvikt mellan de 
olika utrymmena uppnås. En vanlig missuppfattning angående hur diffusion 
sker är att diffusionen sker från varma utrymmen till kalla, normalt inifrån och 
ut genom väggar i uppvärmda hus. Det är oftast sant eftersom det normalt i 
Sverige finns fler ångmolekyler inom- än utomhus. Diffusionen beror alltså på 
mängden ångmolekyler i olika utrymmen och inte i första hand på 
temperaturen.14 

2.2.2 Konvektion 

Vid konvektion transporteras vattenånga med en luftström. Fuktkonvektion 
kan förekomma i hål, spalter och i porösa material. För att konvektion ska 
kunna ske krävs en tryckskillnad mellan två utrymmen som orsakas av 
vindtryck, temperaturdifferenser eller en mekanisk fläkt. Ett hus som har otäta 
väggar, golv eller tak kan luft läcka ut och in. Riktningen på luften beror på 
lufttrycket inne och ute. Om det inomhus råder ett övertryck kan varm, fuktig 
inneluft läcka ut i en kall konstruktion vilket kan leda till kondensbildning på 
kallare konstruktions delar. Det är viktigt att sådan fuktkonvektion hindras. För 
att skadlig kondens ska bildas genom fuktkonvektion krävs 

• ett invändigt övertryck 
• en otät konstruktion 
• att ånghalten i inomhusluften är högre än den mättnadsånghalt som 

temperaturen har vid de kalla ytorna där luften passerar. 
 

                                                

13 Tillämpad byggnadsfysik, andra upplagan Bengt-Åke Pettersson sid 135 
14 http://www.byv.kth.se/utb/1D4257/filer/Uppstigande_markfukt.pdf (2007-03-30) 
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För att motverka skadlig kondens räcker det med att en av dessa faktorer 
åtgärdas. Fukttransport genom konvektion transporterar betydligt större 
fuktmängder snabbare än vad diffusionen gör.15 

2.2.3 Kapillaritet 

I porösa material som utsätts för vatten sker fukttransport på grund av 
kapillärsugning. Den kapillära förmågan hos ett material beror på hur finporigt 
materialet är. Ju grövre porerna i materialet är desto mindre blir den kapillära 
stighöjden. Hos ett material som är tillräckligt grovkornigt uteblir stighöjden 
nästan helt. Sådana material kallas för kapillärbrytande material. Fukttransport 
via kapillaritet är det snabbaste transportsättet av fukt, samtidigt som kapillärt 
material kan flytta stora mängder fukt. Därför är det viktigt att ett väl 
fungerande kapillärbrytande lager produceras. Kapillärsugning sker så länge 
som det finns tillgång på vatten och tillräckligt finporigt material. När 
fuktigheten sjunker eller vid brist på finporigt material upphör 
kapillärsugningen. Vidare uttorkning av fukt måste då ske via diffusion.16 

2.3 Exempel på fuktvandring 

Luft innehåller vatten i form av vattenånga. Mängden vattenånga som luften 
kan innehålla är beroende av luftens temperatur, ju varmare luften är desto 
mer vattenånga kan den innehålla.17  

Temperatur [◦C] -20 -10 0 10 20 
Mättnadsånghalt vs[g/m3] 0,89 2,14 4,85 9,41 17,28 

Tabell 1 Mättnadsånghalt vid några olika temperaturer 

En konstruktion där isoleringen har placerats på grundmurens insida har 
temperaturen inomhus 20◦C med en relativ ånghalt på 40 %. Det finns då 
17,28x0,4 = 6,912g/m3 vattenånga i inomhusluften. Eftersom grundmuren är 
isolerad på insidan sker temperaturfallet i isoleringen, vilket leder till att 
grundmuren blir kall. Grundmuren utanför isoleringen har temperaturen -10◦C. 
När diffusion sker och luften träffar den kalla grundmuren kondenseras 6,912 - 
2,14 = 4,772 g/m3 och risk för fuktskador föreligger. 

2.4 Fuktfaror vid grundkonstruktioner 

Orsakerna till fuktproblem vid grundkonstruktioner är många. En mycket stor 
del beror på det traditionsbundna byggandet och användning av olämpliga 
material, samt en uppenbar okunskap inom området. Många konstruktions-
lösningar har baserats på att fukt enbart kommer från marken utanför 
källarens grundmurar, som tätats med asfalt. Faktum är att stora fuktmängder 
tillförs direkt från marken under konstruktionen till grundmurarna och golvet. 

                                                

15 Tillämpad byggnadsfysik, andra upplagan Bengt-Åke Pettersson sid 243 
16 Tillämpad byggnadsfysik, andra upplagan Bengt-Åke Pettersson sid 310 
17 Byggfysik inkl ljud och brand i ämnet byggteknik. Bengt-Åke Peterson 2006. Kap 4. 
Sid32 
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Detta sätt att konstruera grundkonstruktioner ger en skadlig inåtriktad 
fuktvandring.18 

2.4.1 Inåtriktad fuktvandring 

Om fukt obehindrat kan vandra (diffundera) in i lokaler på grund av att väggar 
och golv är obehandlade invändigt uppkommer sällan skador. Fuktigheten i 
inomhusluften och i material som förvaras inomhus blir hög. För att en sådan 
lokal ska kännas torr krävs en hög temperatur och en god ventilation. Det gör 
att driftkostnaderna blir höga, vilket även påverkar miljön negativt. En sådan 
lokal ska inte omvandlas till ett bostadsutrymme eftersom det ur 
fuktproblemsperspektiv inte går att förse väggar och golv med täta ytskikt. 
Nästan alla slags ytskikt som används på väggar och golv inomhus, bromsar 
eller hindrar fukten att komma in i lokalerna. Vid en fukttillförsel blir 
grundmurar, golv samt mellanväggar fuktiga och ytskikten skadade. 

2.5 Bygg fuktsäkert 

Att bygga en fuktsäker grund är möjligt om konstruktionen utförs rätt från 
början. För att uppnå en riktigt utförd fuktsäker grund krävs rätt material samt 
en utvändigt placerad värmeisolering som skapar varma och torra husgrunder. 
Vidare så måste nedanstående krav uppfyllas. 

2.5.1 Utåtriktad fuktvandring till marken 

Eftersom fukt vandrar från högt ångtryck mot lågt ångtryck är det viktigt att 
isolera grundmuren och bottenplattan på utsidan så inte betongen blir kall. En 
korrekt utförd isolering gör att marken förblir sval och ångtrycket lågt vilket 
leder till att fukt inomhus och i grunden vandrar ut i marken. Med denna teknik 
kan marken ses som en jättestor avfuktare av konstruktionen.19 

2.5.2 Utvändig värmeisolering 

Det är av stor vikt att värmeisoleringen placeras på utsidan av grundmurar och 
under platta på mark. Isoleringen gör att grundmurar och golv blir varma och 
torra. En energilagring erhålles i den tunga husgrunden vilket bidrar till en god 
inomhuskomfort och en god energihushållning, vilket är positivt för miljön.20 

2.5.3 Hindra inte fuktvandring till marken 

Efter gjutning av en betongplatta eller en eventuell fuktskada ska husgrunden 
snabbt och effektivt kunna torka ut till marken. Den fukt som tillförs från 
inomhusluften ska snabbt kunna vandra (diffundera) genom väggar och golv. 
Även isoleringen ska främja för en snabb fuktvandring ut till marken.21 

                                                

18 Fuktproblem i husgrunder, Runar Andersson, Bilaga i produktpärmen för isodrän 
19 Byggkontakt nr11 -95 Fuktskador i husgrunder 
20 Ibid 
21 Ibid 
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2.5.4 Torr värmeisolering 

En fuktig värmeisolering ger ett högt ångtryck i isoleringen vilket försvårar eller 
i värsta fall stoppar uttorkningen till marken. För att uppnå ett lågt ångtryck i 
isoleringen krävs att den är torr, vilket leder till att fukt snabbt kan vandra 
(diffundera) ut till marken.22 

2.5.5 Dränera grundmurar och platta på mark 

Vid snösmältning och långvariga regn är det normalt att markvattnet stiger. 
Detta vatten får inte komma i kontakt med fuktkänsliga grundkonstruktioner 
som grundmurar, grundsulor och platta på mark. Det är därför viktigt att ha ett 
dränerande lager utanför grundmurar och under platta på mark. 
Dräneringslagret utförs oftast av tvättad makadam (krossad sten) med storlek 
16-32 mm, lagret bör ha en kraftig överkapacitet som hindrar nervätning av 
husgrunden. Markvattnet avleds sedan med en dräneringsledning.23 

2.5.6 Förhindra att fukt sugs upp från marken 

Ett kapillärbrytande skikt som hindrar att fukt sugs upp av grundmurar och av 
plattan på mark är en också ett viktigt krav för en fuktsäker grund. En effektiv 
och fuktsäker grund ska alltså omfatta värmeisolering mellan mark och 
husgrund, öppenhet som främjar för en god uttorkning till marken, 
kapillärbrytning av markfukt samt dränering.24 

 

                                                

22 Byggkontakt nr11 -95 Fuktskador i husgrunder 
23 Ibid 
24 Ibid 
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3 Isoleringsmaterialen isodrän och styrofoam 

3.1 Isodrän 

Isodrän är ett allsidigt material som används vid grundläggning av byggnader. 
Materialet har inte funnits på marknaden så länge, produktionen startade i 
början av 90-talet. Det som är så speciellt med isodrän är dess egenskaper. 
Materialet används till dränering, värmeisolering samt kapillärbrytning. 
Isodränskivan får sina unika egenskaper från de olika komponenterna som 
ingår i skivan samt hur den är uppbyggd. Isodränskivan består av runda EPS 
(expanderad polystyren)25 cellplastkulor ihoplimmade  med bitumenlatex, vilket 
ger skivorna stor porvolym. Diametern på kulorna varierar mellan 5-10 mm 
beroende på önskad hållfasthetsklass på skivorna. Isodränskivorna tillverkas i 
tjocklekarna 65 mm och 100 mm samt i hållfasthetsklasserna 60, 70, 95, 110, 
170 och 200 kPa (korttidslast).26 Vid tillverkning av isodränskivan används 30-
40 % mindre granulat per skiva än vid tillverkning av övriga cellplast skivor. 
Samtidigt är värmekonduktiviteten densamma vilket gör att isodränskivan har 
en högre verkningsgrad än övriga cellplastskivor. Den mängd CO2 som åtgår 
vid hela tillverkningsprocessen inkl transport kontra den mängd CO2 som 
sparas i uppvärmning på grund av den höga värmeisoleringsförmågan gör 
isodränskivan till ett energieffektivt material.27 

 

Figur 2 Isodränskivan 

3.1.1 EPS 

Cellplastprodukter har funnits på byggmarknaden sedan 1950-talet. EPS 
framställs av råmaterialet granulat. Vid framställningen av EPS till 
isodränskivan används ett granulat som innehåller pentangas. Vid 
tillverkningsprocessen värms råmaterialet upp med ånga i en förskummare, 
där materialet expanderar ca 50 gånger av den ursprungliga volymen. Tiden 
som granulatet är i förskummaren bestämmer hur mycket granulatet 
expanderar. När EPS tillverkas till en 60 kPa skiva är granulatet i 
förskummaren ca 45 sekunder. Vid tillverkningen av EPS till en högre 
hållfasthetsklass är tiden kortare eftersom en mindre EPS kula då är önskvärd. 
Även densiteten på den färdiga produkten bestäms vid förskumningen. 
Förskummaren kan ses som en jättelik popkornmaskin. Den pentangas som 

                                                

25 http://school.chem.umu.se/Experiment/127 (2007-03-23) 
26 Produktpärm, Isodränskivan 
27 Lars Källered, Isodrän AB 
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frigörs vid framställningen av EPS, omvandlas snabbt genom en fotokemisk 
reaktion till koldioxid och vatten. Mätningar av pentangashalten vid isodrän 
fabriken har inte gett utslag, alltså är de mängder pentangas som frigörs 
väldigt små. Efter förskummaren passerar EPS-kulorna en torkugn för att 
sedan lagras i silos i minst ett dygn. Slutprodukten är ett material som är 
lämpligt att använda som isolering.28 

En utmärkande egenskap för råmaterialet polystyren, som varken innehåller 
mjukgörare eller stabilisatorer, är att det har mycket god åldersbeständighet. 
Likt betong blir även polystyren starkare med tiden. Om materialet utsätts för 
långvarig UV-strålning kan den missfärgas och få en uppluckrad yta.29 

EPS kulorna har låg densitet i förhållande till sin funktion och volym vilket gör 
att materialet inte belastar konstruktionerna med stor vikt. Kulorna består av 
98 % luft som är innesluten i celler. Den stillastående luften i cellerna samt att 
det inte sker någon värmevandring (konvektion) ger materialet god 
isoleringsförmåga, både mot kyla och mot värme. Jämfört med andra 
isoleringsmaterial, t.ex. mineralull, har EPS-produkterna betydligt bättre 
hållfasthetsegenskaper vilket gör EPS produkterna lämpiga till isolering vid 
grundläggning av byggnader. 

Till andra isoleringsskivor av EPS, t.ex. frigolit, används oskyddad EPS. Enligt 
Lars Källered på isodrän har oskyddad cellplast en fuktupptagnings förmåga 
på 12-18 %. Enligt teeghus är inte EPS hygroskopisk (suger inte upp vatten), 
vilket är sant, de menar också att ingen risk för mögel föreligger då materialet 
inte blir fuktigt. Teeghus säger också att EPS har en fuktupptagning på 2-4 %. 
Vart kommer då fukten ifrån, jo materialet blir fuktigt genom det vattentryck 
som vatten ger upphov till samt genom kapillärkondensation. Om isolerings-
materialet blir fuktigt reduceras isoleringsförmågan. Ett exempel är de bojer av 
EPS som används för att förtöja båtar på sommaren. När bojen läggs i vattnet 
på våren flyter den högt över vatten ytan. På hösten har vatten genom 
vattentryck och kapillärkondensation tagit sig in i materialet och bojen är nu 
tyngre och flyter inte längre lika bra. För att förhindra isodränskivan från 
fuktupptagning används bitumenlatex.30 

3.1.2 Bitumenlatex 

Bitumenlatex innehåller som namnet tyder på bitumen och latex. Bitumen är 
ett bindemedel som består av kolväten. 31  Latex är dels mjölksaften från 
gummiträd, dels det gummi som görs av mjölksaften.32 Google hittar ingen 
information om bitumenlatex. Anledningen är att den kemiska framställningen 
är unik och speciellt framtagen för ändamålet. Tillverkningen av den typen av 
lim som används till isdränskivorna sker på fabriken där även skivorna 
tillverkas och är hemlighetsstämplad. Det är en av delägarna till företaget som 
har tagit fram den kemiska sammansättningen. Det är en känslig process att 
framställa limmet. Det krävs exakt rätt ingångsmaterial och exakt fördelning 

                                                

28 Lars Källered, Isodrän AB 
29 http://www.teeghus.nu/byggteknik/material/eps.htm (2007-03-27) 
30 Lars Källered, Isodrän AB 
31 http://sv.wikipedia.org/wiki/Bitumen (2007-05-15) 
32 http://sv.wikipedia.org/wiki/Latex (2007-05-15) 
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materialen emellan. Ändras dessa förutsättningar ändras även limmets 
egenskaper radikalt, t.ex. limmet håller inte ihop skivorna. 

Det bitumen som används vid framställningen av limmet är vattenbaserad. Vid 
asfalt-beläggning används lösningsmedelsbaserad (kolväten) bitumen. Om 
lösningsmedelsbaserat bitumen skulle användas vid framställningen av limmet 
skulle cellplasten lösas upp. Vid tillverkningsprocessen av limmet används 
vattenbaserat bitumen, vatten, latex samt en emulgator som består av såpa. 
Emulgatorn kan ses som en ”fredsmäklare” mellan de övriga materialen som 
får dem att binda ihop. Tillverkningsprocessen går till enligt följande; Bitumen 
krossas och blandas först med emulgatorn och med 110°C vatten under tryck. 
Sedan tillsätts latex och den slutgiltiga produkten bitumenlatex är färdig. 

De uppgifter som limmet har är dels att foga ihop kulorna samt att skydda EPS 
plasten från att ta till sig vatten. Med bitumenlatex blir fuktupptagnings-
förmågan för EPS kulorna noll.33 

3.1.3 Tillverkning av isodränskivan 

Innan mitt studiebesök på isodrän fabriken trodde jag att isodrän tillverkades 
vid en stor fabrik med många anställda och att tillverkningsprocessen var 
komplicerad. Det visade sig att jag hade fel. På fabriken tillämpas två skift där 
två anställda jobbar varje skift. Tillvekningen av skivorna är enkel, det som är 
komplicerat är framställningen av bitumenlatex och maskinen som tillverkar 
skivorna. Maskinen unik och är byggd på plats av en av delägarna till företaget 
och var ett komplicerat bygge för att få allt att fungera. Tillverkningen av 
skivan går till genom att EPS kulor från önskad silo blandas med bitumenlatex 
i en tratt på maskinen. Kulorna och limmet transporteras till en behållare som 
sedan placerar rätt mängd av blandningen mellan kulor och lim i en form. Ett 
lock pressas sedan på formen med ett tryck på 3 ton. Skivan transporteras 
genom en varmluftsugn som torkar skivan. Efter ugnen tas locket bort och 
skivan är klar att transporteras till emballagehallen. För att få skivan att lossna 
lätt från formarna använd en miljövänlig såpa. På grund av såpan känns 
skivan lite kladdig. Tillverkningsprocessen illustreras med figur 3  

                                                

33 Lars Källered, Isodrän AB 
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Figur 3 Tillverkning av isodränskivan. 

Felaktiga skivor mals ned i en kvarn och återanvänds som material till nya 
skivor, därav minimeras spill. I snitt tillverkas 10 000 m2 isodränskivor i veckan 
som används internationellt eller exporteras till Skandinaviens länder.34 

3.1.4 Isoleringsförmåga 

Ett isoleringsmaterials främsta egenskap är dess värmekonduktivitet, även 
kallat lambdavärde. Värmekonduktiviteten beskriver förmågan att leda värme. 
Isoleringsmaterial ska ha ett så lågt lambdavärde som möjligt. Skivan får sin 
isoleringsförmåga från EPS cellplasten. Isolerings förmågan varierar beroende 
på vilken tryckhållfasthetsklass som används. Värmekonduktiviteten för en 
200 kPa skiva är 0,036 W/m°C medan en 60 kPa skiva har 
värmekonduktiviteten 0,042 W/m°C. Differensen beror på att till en 200 kPa 
skiva används fler mindre EPS kulor vilket ger en högre densitet och en högre 
isoleringsförmåga. Värmekonduktiviteten förändras väldigt lite vid 
kompression på grund av belastning på skivorna, lambdavärdet höjs 
marginellt vid belastning.35 

3.1.5 Dräneringskapacitet 

Skivorna får sin goda dräneringsegenskap från uppbyggnaden av skivan. 
Mellan EPS kulorna bildas hålrum vilket ger skivan hög porvolym. För att 
undvika att porerna i skivan täpps till används en geotextilduk mellan marken 
och skivan. Dräneringen mäts på två olika sätt. Dels vertikaldränering, alltså 
när skivan används utanför grundmurar och dels låglutande dränering, då 
skivan används på terasser eller under platta på mark. Dräneringskapaciteten 
påverkas av kompression på grund av belastningen.  

                                                

34 Lars Källered, Isodrän AB 
35 Ibid. 
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En obelastad vertikal skiva dränerar från 180 l/min, m vägg för en 100 mm 70 
kPa skiva till 240 l/min, m vägg för en 200 kPa skiva. En belastad vertikal 
skiva som komprimerats 10 % dränerar från 95 l/min, m för en 70 kPa skiva till 
120 l/min, m för en 60 kPa skiva. En obelastad låglutande skiva dränerar från 
9 l/min, m för en 100 mm 95 kPa skiva till 12 l/min, m för en 200 kPa skiva. En 
belastad låglutande skiva som komprimerats 10 % dränerar 4 l/min, m för 
samtliga hållfasthetsklasser. 

Anledningen till att dräneringskapaciteten varierar mellan de olika 
tryckhållfasthetsklasserna är att skivorna har olika porvolym. Vid belastning 
påverkas porvolymen på olika sätt för de olika hållfasthetsklasserna, vilket ger 
upphov till att dräneringsegenskaperna varierar.36 

3.1.6 Kapillaritet 

Isodrän skivan får sina kapillärbrytande egenskaper från dess uppbyggnad. 
Den kapillärastighöjden är mindre än 15 mm för samtliga tryckhållfasthets-
klasser. Kapillariteten ändras inte om skivorna komprimeras.37 

3.1.7 Ånggenomsläpplighet 

Isodränskivan har en ånggenomsläpplighet på 6-15x10-6 m2/s för samtliga 
kvalitéer.38 

3.1.8 Emissioner 

Det som avgår från isodränskivan när den utsätts för fukt är såpan. Enligt 
såpans säkerhetsdatablad är produkten biologiskt nedbrytbar samt ej 
hälsofarlig. Det är väldigt små vattenmängder som passerar skivorna. Vid en 
grundmur utsätts skivan uppskattningsvis för 0,1-2 liter/min, m vilket till största 
delen kommer att rinna längsmed geotextilduken som finns mellan marken 
och skivan. Isodrän skivorna under platta på mark ska inte kunna utsättas för 
fukt då makadam lagret tar hand om eventuell fukt.  Detta gör att urlakning av 
materialet uppskattningsvis blir obetydlig. Det bitumen som skulle kunna 
emitteras, om beräkningar skulle genomföras för mängden urlakning på en 
kula, skulle inte uppskattningsvis vara värt att nämna urlakningen, då den är 
väldigt liten.39 

3.1.9 Tester 

Korttidslasten testas en gång varje skift vid tillverkningen av skivorna. 
Arbetarna väljer slumpvis ut en skiva och testar dess tryckhållfasthetsklass 
och protokollför värdena. Tryckhållfastheten styr de övriga egenskaperna på 
skivan, så med ett värde på tryckhållfastheten kan en erfaren person få 
information om skivans resterande egenskaper. Tester för långtidslast har 
endast utförts en gång under materialets historia. SP (Sveriges tekniska 
forskningsinstitut) i Göteborg har utfört tester för långtidslast för samtliga 

                                                

36 Lars Källered, Isodrän AB 
37 Ibid 
38 Produktpärm, Isodränskivan (2002) Produkten mot fukten 
39 Lars Källered, Isodrän AB 
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tryckhållfasthetsklasser, en kub med dimensionen 100x100x100 belastas 
under en 20-månadersperiod. Dräneringsegenskaperna och kapilläriteten 
samt densiteten testas av SP i Göteborg tre gånger om året, dessa värden 
ingår i typgodkännandet. För att få behålla de deklarerade lambda 
(värmekonduktivitet) värdena på isoleringsförmågan genomför SP i Borås 
tester 2 gånger om året. Inga tester på urlakningen för isodrän har 
genomförts.40 

3.2 Styrofoam 

Styrofoam är ett isoleringsmaterial som har många användningsområden. 
Materialet lämpar sig dels bra för att isolera mark- och anläggningsarbeten 
som t.ex. vägar eller tunnlar. Styrofoam fungerar även bra vid isolering av 
konstruktioner som t.ex. grundarbeten och golvytor. Styrofoam isoleringsskivor 
består av XPS (extruderad polystyren). Extruderingstekniken ger en produkt 
med homogen, sluten cellstruktur. Materialet blir starkt och styvt med goda 
isoleringsegenskaper. Skivorna tillverkas i många olika varianter när det gäller 
tryckhållfasthet för att klara särskilda krav på belastningstålighet, från 
bostadshus till större industriprojekt där höga belastningar förekommer. 
Styrofoam skivan tillverkas i tjocklekarna 20–150 mm och tryckhållfasthets-
klasserna 200–500 kPa (korttidslast) 

Företaget som tillverkar styrofoamskivan heter Dow, och har 43 000 anställda 
världen över. Dow har tillverkat isoleringsskivan i över 40 år. I Sverige 
tillverkas styrofoamskivan i en av Dows fabriker i Norrköping sedan 1974. 

 

Figur 4 Styrofoamskivan. 

Beroende på var styrofoamskivan ska användas tillverkas den i fyra olika typer; 
Solimate, Perimate, Floormate och Roofmate.41 

3.2.1 Solimate 

Soilmateskivor är konstruerade för att användas vid markarbeten. Skivorna 
har hög tryckhållfasthet (300–500 kPa, korttidslast) och ett högt diffusions-

                                                

40 Lars Källered, Isodrän AB 
41 www.dow.com 
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motstånd, vilket gör den lämplig att använda vid t.ex. vägar, flygplatser och 
järnvägar. Skivorna tillverkas i tjocklekarna 20–100 mm och har en 
värmekonduktivitet mellan 0,034–0,037 W/m◦C beroende av tjockleken på 
skivorna.42 

3.2.2 Perimate 

Perimateskivan är en unik allt-i-ett-lösning för dränering, isolering och 
fuktskydd. Dräneringen sker genom vertikala kanaler i skivans yta. För att 
dessa ska hållas rena från jordpartiklar finns en tunn fiberduk fäst över 
kanalerna. Skivorna tillverkas endast i tryckhållfasthetsklassen 300 kPa med 
tjocklekar mellan 40-100 mm, vilka har en värmekonduktivitet på 0,034–0,037 
W/m◦C beroende av tjockleken på skivorna.43 

3.2.3 Floormate 

Floormateskivor har högt kompressionsmotstånd och hög termisk resistens. 
Som namnet förtäljer är produkten särskilt lämplig för att användas i källargolv, 
golv för stora laster och andra typer av golvkonstruktioner. Skivorna tillverkas i 
tryckhållfasthetsklasserna 200–500 kPa och tjocklekarna 40–100 mm, vilka 
har en värmekonduktivitet på 0,034–0,037 W/m◦C beroende av tjockleken på 
skivorna.44 

3.2.4 Roofmate 

Skivorna ska användas i konstruktioner med omvända tak (tak där tätskikt och 
värmeisolering bytt plats). Roofmate skivorna har låg vattenupptagning och tål 
upprepade perioder av frost och upptining. Produkten är därför ytterst lämplig 
för att användas ovanpå tätskiktet. Skivorna är falsade för att säkerställa att 
inga köldbryggor uppstår. Skivorna tillverkas endast i tryckhållfasthetsklassen 
300 kPa med tjocklekar mellan 70–150 mm, vilka har en värmekonduktivitet 
på 0,034–0,037 W/m◦C beroende av tjockleken på skivorna.45 

3.2.5 XPS 

Tillverkningen av XPS skivor går till genom att extrudera plast, vilket innebär 
att smält polystyren under högt tryck pressas genom ett munstycke. 
Plastmassan utvidgas och formas till önskad storlek under kontinuerlig 
avkylning. Styrofoam får sina egenskaper tack vare den karaktäristiska, slutna 
cellstrukturen, som är ett resultat av tillverkningsprocessen. Skivans 
egenskaper gör den lämplig till ett antal isoleringsbehov. Eftersom som skivan 
har ett lågt lambdavärde ca 0,035 W/m◦C 46  kan tunna skivor produceras. 
Skivans höga kompressionsstyrka gör att den kan användas i konstruktioner 
där bärigheten spelar en avgörande roll. Styrofoam har låg vattenupptagnings-
förmåga, vilket gör att skivorna inte påverkas av fukt, regn, snö och frost. 

                                                

42 http://www.dow.com/styrofoam/europe/sw/proddata/swpdso01.htm (2007-05-20) 
43 http://www.dow.com/styrofoam/europe/sw/proddata/swpddi01.htm (2007-05-20) 
44 http://www.dow.com/styrofoam/europe/sw/proddata/swpdfl01.htm (2007-05-20) 
45 http://www.dow.com/styrofoam/europe/sw/proddata/swpdro01.htm (2007-05-20) 
46 http://www.dow.com/styrofoam/europe/sw/proddata/swpdso01.htm (2007-05-20) 
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Materialet är därför idealiskt att användas när stora krav på isolerings-
förmågan krävs vid våta förhållanden.47 

3.2.6 Isoleringsförmåga 

Skivan får sin isoleringsförmåga från det material (XPS) den är uppbyggd av. 
Värmekonduktiviteten varierar beroende på vilken typ av skiva som tillverkas, 
se avsnitt 3.3–3.6 ovan. 

3.2.7 Dräneringskapacitet 

Den enda av styrofoamskivorna som har dränerande egenskaper är Perimate. 
Skivan är tänkt avsedda att isolera källarytterväggar. För att skydda skivans 
vertikala dräneringskanaler placeras en filterduk över dem. Det finns inga 
uppgifter om dräneringskapacitet för skivan på tillverkarens hemsida. 

3.2.8 Kapillaritet 

Alla typer av styrofoamskivan verkar kapillärbrytande eftersom materialet inte 
har några öppna porer som kan suga upp vatten. Det är dock viktigt att ett väl 
dimensionerat makadamlager utförs under skivorna. Den fukt som skivan kan 
ta åt sig beror på kapillärkondensation eller det vattentryck som bildas mot 
skivorna.48 

3.2.9 Ånggenomsläpplighet 

Styrofoamskivan har en ånggenomsläpplighet på 0,25-0,30x10-6 m2/s för 
samtliga typer. 

3.2.10 Tester, miljö och kvalitet 

Styrofoam tillverkas och testas i enlighet med VIM-kontrollens bestämmelser 
(tredjepartscertifiering av värmeisoleringsmaterial)49. Skivorna genomgår en 
tillverkningskontroll av SP, vilken ligger tillgrund för typ godkännandet. 
Produkten uppfyller miljöcertifiering för byggvaror samt de krav som ställs i 
EU:s direktiv EC/3093/94 om material som kan skada ozonskiktet. 
Produktionen och försäljningen i Sverige är ISO 9002 certifierad. Likt EPS 
cellplasten löses XPS upp av vissa organiska material som är lösningsmedels-
baserade, t.ex. bensin och lacknafta. Skivans ytskikt bryts även ned av 
långvarit UV ljus.50 

                                                

47 http://www.dow.com/styrofoam/europe/sw/about/swin01.htm (2007-05-20) 
48 http://www.finnfoam.fi/clientExtra/sweden.pdf (2007-05-20) 
49 http://www.sp.se/sv/index/services/insulation/VIM/Sidor/default.aspx (2007-05-20) 
50 http://www.dow.com/styrofoam/europe/sw/proddata/swpdeg01.htm (2007-05-20) 
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3.3 Jämförelse mellan Isodrän och Styrofoam 

3.3.1 Isoleringsförmåga 

Om en jämförelse görs för de teoretiska värdena på värmekonduktiviteten har 
styrofoamskivan (0,034-0,037 W/m◦C) lägre värden än isodränskivan (0,036-
0,042 W/m◦C) och därmed bättre värmeisoleringsegenskaper. Om ett 
värmeisoleringsmaterial blir fuktigt reduceras värmekonduktiviteten. Eftersom 
isodränskivan är uppbyggd av bitumenlatex förbundna kulor tar den inte till sig 
fukt vilket gör att värmekonduktiviteten förblir konstant. Styrofoam däremot 
kan ta till sig fukt via kapillärkondensation och genom vattentryck vilket bidrar 
till ett högre lambdavärde och reducerad isoleringsförmåga. 

3.3.2 Dräneringskapacitet 

Isodränskivan har en nominiell dräneringskapacitet på upp till 2400 l/min, m 

vägg för en obelastad skiva. Den vertikala dräneringen på isodränskivan för 
en skiva som komprimerats 10 % är upp till 120 l/min, m vägg. Eftersom inget 
värde på dräneringskapaciteten för styrofoamskivan hittats blir en jämförelse 
för kapaciteten svår. Det är dock bara Perimate skivan av styrofoam familjen 
som verkar dränerande och den är anpassad till att användas utanför 
källarväggar. Isodrän skivan kan användas både utanför källarväggar och 
under platta på mark vilket leder till att mängden dräneringsledningar kan 
reduceras kraftigt under själva plattan. Den slutsats som dras av litteratur-
studien är att isodränskivan är ett bättre alternativ ur ett dräneringsperspektiv. 

3.3.3 Kapillaritet 

Enligt isodränskivans tekniska fakta är den kapillära stighöjden max 15 mm. 
Enligt finnfoam har XPS skivor en kapillär stighöjd på 0 mm. Det innebär att 
båda materialen fungerar utmärkt som kapillärbrytande lager. Att isodrän-
skivan har en kapillär stighöjd som är max 15 mm större än styrofoamskivan 
påverkar inte grundkonstruktionen i övrigt, vilket baseras på teoretiska fakta. 

3.3.4 Ånggenomsläpplighet 

Ju större mängd vattenånga per sekund som kan diffundera genom ett 
material desto bättre, eftersom fukt inte är önskvärt i materialen. Ett högre 
ånggenomsläpplighetstal främjar även för en snabbare uttorkning av övriga 
konstruktionsdelar. Isodränskivan har högre ånggenomsläpplighet (6-15x10-6 
m2/s) än styrofoamskivan (0,25-0,30x10-6 m2/s). Nedan visas ett exempel på 
hur stor mängd vattenånga som transporteras genom de båda materialen per 
sekund. 

Exempel:                                                                                                 
Beräkna ångtransporten genom en 100 mm tjock isodränskiva respektive en 
100 mm tjock styrofoamskiva. Ånggenomsläppligheten δ för isodrän är 11x10-6 
m2/s (medelvärde) och för styrofoamskivan 0,275x10-6 m2/s (medelvärde). 
Ånghalten inomhus är 8 g/m3 och utomhus 3 g/m3. 
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Ångtransporten beräknas enligt följande: 

 

 

Ångtransporten för isodrän: 

 

Ångtransporten för styrofoam: 

 

Differensen mellan materialen är relativt stor, hela 5,36x10-7 [kg/m2,s]. 
Isodränskivan kan transportera betydligt mer fukt via diffusion än 
styrofoamskivan. Anledningen till den relativt stora skillnaden är att 
isodränskivan är uppbyggd med en öppen struktur mellan EPS kulorna medan 
styrofoamskivan är uppbyggd med en homogen, sluten cellstruktur. 
Isodränskivan kan ses som ett bättre alternativ ur ett fuktperspektiv eftersom 
den transporterar en större mängd fukt per sekund än styrofoamskivan, 
förutsatt att uttorkningen kan ske både uppåt och nedåt. 
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4 Jämförelser av grundläggningsmetoder i Hyllie 

4.1 Bakgrund till projektet 

Hyllievång i Malmö har under de senaste 40 åren varit föremål för ett antal 
utbyggnadsförslag. De flesta förslag har haft sin utgångspunkt i att Hyllievång 
blir ett centrumområde för södra Malmö 51 . Nu är ett beslut taget, en ny 
multiarena och mötesplats av världsklass för idrotts-, nöjes-, och 
kulturarrangemang har börjat byggas på Hyllievång i Malmö. Den nya arenan 
beräknas vara klar i september 2008 och ha en total publikkapacitet på 15 000 
personer. Arenan kommer dessutom att innehålla restauranger, barer, 
snabbmatställen, kiosker och ett antal butiker. Service- och inlastningsytor 
samt de åtta omklädningsrummen är dimensionerade för mycket stora 
evenemang och kommer att uppfylla kraven för t.ex. VM i ishockey. Arenan 
kommer att bli en multipurposearena, d.v.s. den kommer att användas till 
många aktiviteter- inte bara sport, utan även till konserter och kongresser. 
Arbetet är omfattande och ett stort antal företag är inblandade i projektet. 
Beställare av projektet är ett företag som heter Parkfast Arena AB. 
Entreprenörsformen är en delad entreprenad med ca 130 stycken olika 
entreprenörer inblandade. Grundläggningsarbetet av Hyllie arena utförs av 
Detox AB. 

Förutom själva arenan kommer ett stort shoppingcentrum att byggas på 
området. Centrat kommer att inhysa ca 200 uthyrningsbara butiksytor. 
Förväntningarna  på centrat är stora och det finns en förhoppning om att nya, 
ej tidigare i Sverige etablerade butikskedjor ska hyra in sig. Det kommer även 
att byggas ett hotell med gångavstånd till arenan och shoppingcentrat. I den 
nya stadsdelen Hyllievång kommer det fullt utbyggt även att finnas 7 000 
bostäder och lika många arbetsplatser. Dessa kommer att byggas i området 
intill arenan. 

Figur 5 Områdes karta över nya Hyllievång52 

För en nära och väl fungerande kollektivtrafik och förbindelser till Köpenhamn 
kommer citytunneln att mynna ut vid Hyllie med en hållplats på området. 
Stationen kommer att bli en viktig länk på många sätt. Tanken är att resande 
från centrala Malmö och från orter runt om i Skåne och Danmark lätt ska 

                                                

51 http://www.malmo.se (2007-04-26) 
52 http://www.parkfast.se (2007-04-27) 
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kunna ta sig till den nya arenan. Området ligger lägesmässigt strategiskt bra 
till, det är nära till både till Malmös inre och yttre ringväg, vilket innebär att 
många kommer att kunna köra bil till stationen, parkera på 
parkeringsplatserna och ta tåget in till Malmö eller Köpenhamn. Det kommer 
även att finnas hållplatser för bussar samt taxi zoner intill arenan. 

Arbetet med arenan började den 10 januari 2007. I samband med att 
markarbetet startade har förutsättningarna för arbetet förändrats. Många ÄTA 
–arbeten (Ändrings- och Tilläggsarbete) har tillkommit, varav den största är val 
av isoleringsmaterialet under arenan. Istället för att använda sig av styrofoam 
som isoleringsmaterial, vilket var den ursprungliga planen, valdes materialet 
isodrän.  

Anledningen till att isoleringsmaterialet ändrades beror på att arenan vilar på 
många grundplintar (hela 177 stycken) vilket begränsar dragningen av VA- 
och dräneringsledningar, samt övriga installationer. Det var önskvärt att 
minska antalet dräneringsledningar, och för att kunna göra det utan att minska 
dräneringskapaciteten behövdes en alternativ lösning. Lösningen blev att 
befintligt isoleringsmaterial under golvet byttes ut mot isodrän. 

Den del av arenan som berörs av ändringen av material är grundläggningen 
av golvet runt om isbanan, samt mängden dräneringsledningar under isbanan. 
De materialvolymer som påverkas av valet av grundläggningsmaterial är 
schaktvolymer och makadamvolymer eftersom olika grundläggningsnivåer 
används då en annan grundläggningsmetod tillämpas. 

Anledningen till att inte isoleringsmaterialet under hela arenan ändrades beror 
främst på tidsbrist. Ingen av parterna vågade ta på sig ansvaret att byta ut 
befintligt isoleringsmaterial mot isodrän under själva isbanan. Detta på grund 
av osäkerhet om kylan från kylmediet skulle gå nedåt i marken istället för att 
kyla isen. Om kylan skulle gå nedåt kan det leda till att lermorän, som finns i 
marken under arenan, fryser till is, vilket i sin tur leder till att leran expanderar 
och ger påkänningar på betongen som riskerar att spricka. I efterhand, efter 
avgränsnings datum, byttes emellertid även isoleringsmaterialet under 
isbanan ut mot isodrän. 

Valet av grundläggningsmaterial påverkar hela arbetsprocessen med 
grundläggningsarbetet. Grundläggningsnivåerna ändras vilket i sin tur 
påverkar schaktnings- och makadamvolymerna. Antalet transporter av 
schaktat material och makadam påverkas. Tidplanen ändras för hela 
grundläggningsarbetet. I och med att valet av grundläggningsmaterial 
ändrades påverkas alltså tid, ekonomi och miljö, varför jag har valt att titta 
närmare på vilka konsekvenser som ändringen har gett upphov till. 

4.2 Grundläggningsmetoderna 

Innan ändringen av materialval skulle arenagolvet grundläggas på 200 mm 
makadam utan fall samt med 100 mm styrofoam skivor. Istället används nu en 
mindre mängd makadam som läggs ut i fall från isbanan sett, 50 mm vid 
isbanans slut till 150 mm vid arenans yttervägg. Över makadam läggs 100 mm 
isodränskivor. Isodränskivorna ersätter styrofoamen och en del av 
makadammens uppgifter, nämligen att dränera bort vatten och att isolera 
betongplattan. Senare i arbetet används uttrycken ”nya metoden” och ”gamla 
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metoden”. För att underlätta för läsaren redogörs här för den gamla respektive 
nya metoden. 

Den del av arenan som har påverkats av ändringen är golvbeläggningsdelen 
(se figur 6) där isoleringsmaterialet ändrats. Även dräneringsledningarna 
påverkas av metodvalet för grundläggningen. Med den gamla metoden låg 
dräneringsledningarna som ett rutnät under isbanan, med den nya metoden 
ligger de endast runt om isbanan som ligger i fall ut mot golvbeläggningen. 
Dräneringsledningarna har påverkats även under golvbeläggningsdelen, 
eftersom materialet isodrän i sig verkar dränerande har mängden 
dräneringsledningar minskat. 

 

Figur 6 Arenan ovanifrån sett. 

Figur 7 illustrerar de olika grundläggningsdjupen och schaktarnas placering för 
hela arenan. 

 

Figur 7 Snitt som visar schaktdjupen 

Grundläggningen vid garagedelen (se figur 6) är densamma för båda 
grundläggningsmetoderna, I denna del används ingen isolering eftersom 
garageutrymmet inte kommer att vara uppvärmt. En vattentät betongtyp 
används för att hindra vatten från att tränga in i plattan. I garagedelen finns det 
två vattenbrunnar med installerade fettavskiljare. Ett snitt av garaget illustreras 
i figur 8. 
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Figur 8 Snitt vid garagedelen 

För isbanedelen (se figur 9) är det små skillnader mellan de båda metoderna. 
De ingående materialen är desamma för den nya- såväl som för den gamla 
metoden. Det som skiljer dem åt är grundläggningsdjupet. Med den nya 
metoden grundläggs isbanan 100 mm grundare än med den gamla metoden 
eftersom mindre mängd makadam åtgår vid golvet. Mängden 
dräneringsledningar är kraftigt reducerad med den nya metoden. Särskilda 
krav ställs när ett bottenbjälklag som ska beläggas med is konstrueras. Det 
krävs stor noggrannhet för att isen ska bli tillräckligt plan och hålla för alla 
påfrestningar som den kommer att utsättas för. 

 

Figur 9 Snitt vid isbanan. 

 

Golvbeläggningsdelen är den del som förändrades mest vid användandet av 
den nya metoden (se figur 10 och 11). Isoleringsmaterialet styrofoam byts ut 
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mot materialet isodrän som är isolerande, dränerande samt kapillärbrytande. 
Betydligt fler dräneringsledningar används vid den gamla än vid den nya 
grundläggningsmetoden.  

 

Figur 10 Snitt vid golvbeläggningen för den gamla metoden. 

Med den nya grundläggningsmetoden ersätter materialet isodrän materialet 
styrofoam, se figur 10 och 11. Golvbeläggningen läggs med fall ut mot 
arenans ytterväggar, vilket leder till färre dräneringsledningar. Schaktdjupet 
reduceras med 100 mm vilket leder till mindre schakt- och makadamvolymer. 

 

Figur 11 Snitt vid golvbeläggningen för den nya metoden. 

När det fortsättningsvis i arbetet skrivs om den gamla grundläggningsmetoden 
avses de förhållanden som figur 8-10 illustrerar samt om den nya 
grundläggningsmetoden de förhållanden som figur 8-9 samt figur 11 illustrerar. 
Figur 8 och 9 är alltså samma för de båda metoderna. Garagedelen och 
isbanan är nästan lika för de båda metoderna, schaktningsdjup samt schakt- 
och makadamvolymer är oförändrade, det ända som skiljer är mängden 
dräneringsledningar vid isbanan, vilket kommer att redogöras för senare i 
arbetet. 
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4.3 Jämförelse av schaktarbetet 

Under arbetes gång har successivt handlingarna förändrats vilket ändrar 
förutsättningarna för det fortsatta arbetet. Jag har därför valt att begränsa mig 
till användning av ritningar som inkommit till och med 19 april, 2007. För att 
kunna göra en jämförelse av tid, ekonomi och miljö mellan de olika 
grundläggningsmetoderna krävs information om samtliga grundläggningsdjup 
och areor på arenan. Med hjälp av dessa kan schaktvolymen för respektive 
metod beräknas. Eftersom olika grundläggningsdjup ger olika schaktvolymer 
påverkas även makadamvolymen och antalet transporter. Arenan har i stort 
sett tre olika grundläggningsdjup, en nivå för garaget, en nivå för isbanan samt 
en nivå för golvbeläggningen runt om isbanan. 

4.3.1 Areor 

Vid beräkningen av areor och schaktvolymer delades arenan in i följande tre 
delar, garage, isbana och golvbeläggning. Runt om arenans bruttoarea, dvs. 
den faktiska yta som byggnadsdelen tar upp på marken, begränsad av 
omringande väggars utsida, finns en tilläggsschakt för att arbete med 
grundmurarna ska kunna utföras. Tilläggsschakten är 1,5 meter breda på 
arenans långsidor samt på en av kortsidorna. På garagesidan är 
tilläggsschakten är 4 meter. Schaktväggen har en lutning på 1:1.5, alltså 1,5 m 
ner och 1 m i sidled. För att få fram schaktvolymen användes de 
konstruktions-ritningar som finns över Hyllie arena. Från en översiktsritning 
erhölls information om marknivåerna för den plats där arenan ska byggas. 
Totalt fanns 73 värden på nivåerna, varav den högsta nivån var +22,97 möh 
(meter över havet) och den lägsta nivån var 20,95 möh. För att underlätta 
beräkningarna användes ett medelvärde på samtliga 73 nivåer. Felmarginalen 
på grund av beräkning med medelvärde på marknivån bedöms som försumbar 
eftersom ett medelvärde ger tillräcklig noggrannhet. Nivåerna på 
grundläggningsdjupen erhölls från konstruktionsritningarna, nivåerna på 
ritningarna visar nivån för överkant golv. För att få fram aktuellt 
grundläggningsdjup togs hänsyn till tjockleken på respektive golv. 

Konstruktions del Gammal metod (möh) Ny metod (möh) 
Marknivå +21,55 +21,55 
Garage +17,535 +17,535 
Golvbeläggning +20,09 +20,19 
Isbanan +19,29 +19,39 

Tabell 2 Grundläggningsnivåer för de olika konstruktionsdelarna vid Hyllie arena. 

Skillnaden i grundläggningsnivån på grund av ändringen av isoleringsmaterial 
finns vid golvbeläggningen och vid isbanan, med en differens på 100 mm. 
Effekten av detta blir en mindre total schaktvolym vilket leder till mindre 
transporter av schaktat material. 

Areorna för arenan och dess olika konstruktions delar erhölls genom att läsa 
av måtten på konstruktionsritningarna. De måtten användes sedan för att 
beräkna arenans areor. Areorna för isbanan och golvbeläggningen runt om 
isbanan krävde lite mer beräkning eftersom isbanan har rundade hörn. Alla 
dessa areor är bruttoareor. Valet av grundläggningsmetod påverkar inte 
bruttoarean hos de olika konstruktionsdelarna. 



27 (53) 

 

Del Area (m2) 
Garage 3 310 
Isbeläggning 1 738 
Golvbeläggning 8 277 
Totalt arenan 13 326 
Totalt inkl tilläggsschakt 14 288 

Tabell 3 Areor för de olika konstruktionsdelarna vid Hyllie arena. 

4.3.2 Kalkylering av volymer 

Med information om samtliga areor och grundläggningsnivåer beräknades 
schaktvolymerna. Beräkningen av volymerna vid de olika konstruktionsdelarna 
var inte så avancerad eftersom samtliga areor och nivåer nu var kända. 
Schaktlutningen mellan grundläggningsnivån och marknivån är 1,5:1. För att 
få fram schaktvolymen vid schaktlutningen beräknades schaktlutningens 
snittarea för garagedelen, golvbeläggningsdelen samt för frischakten. 

Schakt del 
Volym ny metod 

(m3) 
Volym gammal metod 

(m3) Differens (m3) 
Garage 13 292 13 292 0 
Isbeläggning 1 473 1 299 174 
Golvbeläggning 13 054 14 622 -1 570 
Tilläggsschakt 3 925 3 987 -61 
Plintar 5 285 5 285 0 
Totalt 37 028 38 485 -1 457 

Tabell 4 Schaktvolymer och differens mellan metoderna. 

Med den gamla grundläggningsmetoden skulle en schaktvolym på ca 38 490 
m3 ha behövts, den nya metoden ger upphov till en schaktvolym på ca 37 030 
m3. I och med ändringen av grundläggningsmetod reduceras schaktad volym 
med ca 1460 m3. 

Två typer av schaktmetoder används vid arenan, först sker en grovschaktning 
för att få fram en första ungefärlig schaktgrop. Till grovschakten tillhör all 
schaktning förutom schaktningen för plintar, de sista 100 millimetrarna över 
hela schaktytan samt schaktning för golvbeläggningen för den nya metoden 
och vid isbeläggningen där marken schaktas med fall. De volymerna tillhör 
finschakten, som är en noggrannare schakt. Valet av grundläggningsmetod 
påverkar volymen finsschakt. Resultatet från beräkningarna av metodernas 
finschaktsvolymer redovisas i följande tabell. 

Schakt del 
Volym ny metod 

(m3) 
Volym gammal metod 

(m3) Differens (m3) 
Garage 331 331 0 
Isbeläggning 257 257 0 
Golvbeläggning 1 435 1 002 433 
Tilläggsschakt 0 0 0 
Plintar 5 285 5 285 0 
Totalt 7 307 6 874 433 

Tabell 5 Finschaktsvolymer och differens mellan metoderna 
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Med den nya grundläggningsmetoden ökar volymen finschakt med ca 430 m3. 
Differensen beror på att med den nya grundläggningsmetoden schaktas 
botten vid golvbeläggningen med ett fall. Även grovschakten påverkas av den 
nya grundläggningsmetoden vilket redovisas i följande tabell. 

Schakt del 
Volym ny metod 

(m3) 
Volym gammal metod 

(m3) Differens (m3) 
Garage 12 961 12 961 0 
Isbeläggning 1 217 1 043 174 
Golvbeläggning 11 618 13 621 -2 003 
Tilläggsschakt 3 925 3 987 -61 
Plintar 0 0 0 
Totalt 29 721 31 611 -1 891 

Tabell 6 Grovschaktsvolymer och differens mellan metoderna 

Den gamla grundläggningsmetoden kräver en större mängd grovschakt än 
vad den nya metoden gör. Differensen beror på att med den nya 
grundläggningsmetoden grundläggs golvbeläggnings delen 100 mm grundare 
än med den gamla metoden, vilket i sin tur även påverkar 
grovschaktsvolymerna för isbeläggningen och tilläggsschakten. Av 
grovschakten sparas en viss volym som senare kommer användas som 
återfyllnadsmaterial. De delar som kommer att återfyllas är tilläggsschakten, 
frischakten och området runt grundplintarna. Återfyllning kommer även att ske 
runt om arenan upp till befintlig vägnivå. Återfyllnadsvolymerna redovisas i 
följande tabell. 

Schakt del 
Volym ny metod 

(m3) 
Volym gammal metod 

(m3) 
Differens 

(m3) 
Tilläggsschakt: 3 789 3 855 -66 
Frischakt: 136 131 5 
Schakt runt plintarna: 2 651 2 651 0 
Garaget upp till 
vägnivå: 997 997 0 
Arenan upp till 
vägnivå: 1 030 1 030 0 
Totalt: 8 604 8 665 -61 

Tabell 7 Återfyllningsvolymer och differens mellan metoderna 

Differensen mellan de olika grundläggningsmetoderna angående 
återfyllningsvolymerna är relativt liten i jämförelsevis med de totala 
schaktvolymerna. Det tyder på att återfyllningsvolymerna inte påverkas 
nämnvärt av ett annat val av grundläggningsmetod i fallet vid Hyllie arena. 

4.3.3 Kalkylering av tider 

Tiden som schaktarbetet tar är beroende på vilken typ av schaktarbete som 
genomförs. Vid grovschaktsarbetet har en grävmaskin en kapacitet på 1000 
m3/dygn. Eftersom arbetet med finschakten är ett precisions arbete med en 
hög noggrannhet blir kapaciteten för hur stor volym en grävmaskin kan 
schakta begränsad. Vid finschaktsarbetet har en grävmaskin en kapacitet på 
96 m3/dygn. I följande tabell redovisas tider för schaktningsarbetet för de båda 
metoderna. 
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 Schakt typ Ny metod Gammal metod Enhet 
Grovschakt volym: 29 720,55 31 611,21 m3 
Tid grovschakt: 14,86 15,81 dygn 
Finschakt volym: 7 307,13 6 873,83 m3 
Tid finschakt: 76,12 71,60 dygn 
Total tid: 90,98 87,41 dygn 
Total tid: 18,20 17,48 Veckor 

Tabell 8 Tider för schaktningsarbetet för båda metoderna. 

Det är stor tidsskillnad mellan grovschaktsarbetet och finschaktsarbetet. 
Arbetet med finschakten tar betydligt längre tid än för arbetet med 
grovschakten. Däremot är volymen för grovschakten betydligt större än 
finschaktsvolymen. Detta beror delvis på att vid arbetet med grovschakten 
nyttjas två maskiner, vilket ger en total kapacitet på grovschaktsarbetet på 
2000 m3/dygn. Vid arbetet med finschakten nyttjas endast en maskin. 
Grovschaktsarbetet är koncentrerat till arbetets första tre veckor, då det är 
viktigt att få undan de största schaktmängderna så att efterföljande arbete kan 
starta. Arbetet med finschakten löper under hela grundläggningsarbetets gång 
när det behövs. Schaktarbetet vid Hyllie arena började alltså med 
grovschakten. Det första finschaktsarbetet skedde vid garagedelen för att det 
fortsatta arbetet skulle kunna utföras där. Under tiden som resterande 
grundläggningsarbete vid garagedelen utförs fortsätter finschaktsarbetet vid 
arenadelen. Differensen tidsmässigt för schaktarbetet mellan de olika 
grundläggningsmetoderna är ca 3,5 dagar. Väderförhållandena påverkar 
arbetstiden, när schaktarbetet genomfördes rådde ösregn vilket resulterade i 
att schaktarbetet tog längre tid. 

Även tidsåtgången för återfyllnadsarbetet är beroende på vilken del som 
återfylls. Vid återfyllnaden runt om hela arenan nyttjas fler maskiner och 
yrkesarbetare än vid arbetet med att återfylla volymen runt om plintarna. 
Anledningen till att mindre resurser nyttjas vid återfyllnadsarbetet runt 
plintarna beror på att arbetet då sker efterhand som det behövs, ca fyra plintar 
åt gången. Det gör att mindre resurser krävs eftersom jobbet inte blir så 
omfattande. Återfyllnadsarbetet runt om hela arenan är av en större 
omfattning. Mer resurser utnyttjas för att arbetet ska gå fort. Återfyllnads 
arbete vid garagedelen utförs efterhand att grundmurarna konstruerats. 
Garaget består av två plan och den första återfyllnaden sker när det första 
planets grundmurar är klara. Återfyllnaden sker då endast någon meter upp. 
Anledningen till det är att jordtrycket mot grundmurarna inte får bli för högt.  
När HDF elementen (Prefabricerade byggnadsdelar), som används till 
bjälklaget monterats, börjar de samverka med grundmurarna och 
konstruktionsdelarna börjar fungera som en enhet och kan ta upp ett större 
jordtryck. Därefter kan resterande återfyllnadsarbete fortsätta. Återfyllnads 
tider redovisas i följande tabell. 
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  Ny metod Gammal metod Enhet 
Återfyllnads volym garage del: 3 918,48 3 918,48 m3 
Återfyllnads tid garage del: 6,64 6,64 dagar 
Återfyllnads volym arena del: 2 034,40 2 095,70 m3 
Återfyllnads tid arena del: 9,60 9,89 dagar 
Återfyllnads volym plintar: 2 651,22 2 651,22 m3 
Återfyllnads tid plintar: 11,05 11,05 dagar 
Totalt: 27,28 27,57 dagar 
Totalt: 5,46 5,51 veckor 

Tabell 9 Tider för återfyllnadsarbetet för båda metoderna. 

Tidsskillnaden för återfyllnadsarbetet mellan de båda grundläggnings- 
metoderna är nästintill obetydlig. Det skiljer endast ett fåtal timmar. 
Anledningen till det är att differensen av återfyllnadsvolymerna endast är ca 60 
m3 och att de två maskiner som utför återfyllnadsarbetet vid arenadelen har 
hög effektivitet. 

4.3.4 Kalkylering av kostnader 

Kostnaden för att utföra grov- respektive finschakt varierar. Att utföra en 
grovschaktning kostar 46 kr/m3 inkl borttransportering, jämförelsevis med en 
finschaktning som kostar 200 kr/m3 inkl borttransportering. Den del av 
schakten som ska användas till återfyllningsmaterial tas från grovschakten och 
den schaktade volymen kostar då 30 kr/m3. Anledningen till att kostnaden per 
m3 varierar är att tiden för maskiner och yrkesarbetare medräknats. En 
kostnadsdifferenskalkyl redovisas i tabellform enligt nedan. 

Schakt typ 

Volym ny 
metod 
(m3) 

Volym 
gammal 

metod (m3) 
Kostnad 
(kr/m3) 

Kostnad 
ny metod 

(kr) 

Kostnad 
gammal metod 

(kr) 
Differens 

(kr) 
Grovschakt: 21 116 22 946 46 971 357 1 055 507 -84 151 
Finschakt: 7 307 6 874 200 1 461 426 1 374 766 86 660 
Återfyllnad: 8 604 8 665 30 258 123 259 962 -1 839 
Totalt: 37 028 38 485   2 690 906 2 690 235 670 

Tabell 10 Kostnad för schaktarbetet för båda metoderna samt differens. 

Rent ekonomiskt är inte skillnaden så stor mellan de olika 
grundläggningsmetoderna gällande schaktarbetet. Kostnaden blir marginellt 
högre för den gamla metoden. När ändringen av grundläggningsmetod 
gjordes blev effekterna att volymen för finschakten ökade med ca 430 m3 
vilket ger en kostnadsökning. Samtidigt reducerades volymen för 
grovschakten och återfyllnadsvolymen med ca 1 890 m3 respektive ca 60 m3 
vilket ger en reduktion av den totala kostnaden för schakten. Kostnaden för 
finschakten (kr/m3) är betydligt högre än kostnaden för grovschakten och för 
den volym som sedan används som återfyllnadsmaterial samtidigt som 
differensvolymen för grovschakten blir betydligt större än för finschakten. Det 
leder till en liten total kostnadsdifferens mellan de olika grundläggnings-
metoderna för schaktarbetet. Även kostnaden för återfyllnaden av arenan 
varierar beroende på vilken del av arenan som återfylls. Anledningen till att 
kostnaden per m3 varierar är att tiden för maskiner och yrkesarbetare 
medräknats. Kostnadsberäkningen för återfyllnadsarbetet redovisas i tabell 11. 
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Återfyllnads 
del 

Volym ny 
metod 
(m3) 

Volym 
gammal 

metod (m3) 
Kostnad 
(kr/m3) 

Kostnad 
ny metod 

(kr) 

Kostnad 
gammal 

metod (kr) 
Differens 

(kr) 
Garage: 3 918 3 918 37 144 984 144 984 0 
Arena: 2 034 2 096 100 203 440 209 570 -6 130 
Plintar: 2 651 2 651 52 137 863 137 863 0 
Totalt: 8 604 8 665   486 287 492 417 -6 130 

Tabell 11 Kostnad för återfyllnadsarbetet för båda metoderna samt differens. 

Kostnadsdifferensen för återfyllnadsarbetet mellan de olika 
grundläggningsmetoderna är till fördel för den nya metoden. Skillnaden beror 
på att arenans golvbeläggnings del schaktas något grundare med den nya 
metoden jämfört med den gamla metoden, vilket leder till att mindre volym 
återfyllnadsmaterial åtgår. 

4.3.5 Transporter och miljöpåverkan 

Den schaktade volymen som inte används som återfyllnadsmaterial måste 
transporteras bort från byggarbetsplatsen. I vanliga fall måste en tippavgift 
betalas, som anges i kr/m3, men i detta fall kommer överbliven volym 
användas som återfyllnadsmaterial vid en nyproduktion av bostäder. Sträckan 
mellan Hyllie arena och området för nyproduktionen för bostäderna är endast 
2 km vilket leder till en effektiv återvinning av överbliven schaktvolym. 
Schaktvolymerna körs direkt till nyproduktionsområdet istället för en 
mellandestination och sträckan mellan platserna är kort. Miljöpåverkan från 
transporterna i form av avgasutsläpp från lastbilarna blir då relativt liten. Tabell 
12 presenterar de volymer som ska transporteras från byggarbetsplatsen. 

Volym typ 
Volym ny metod 

(m3) 
Volym gammal metod 

(m3) Differens (m3) 
Total 
schaktvolym: 37 028 38 485 -1 457 
Återfyllnadsvolym: 8 604 8 665 -61 
Transport volym 28 424 29 820 -1 396 

Tabell 12 Transportvolymer för båda metoderna samt differens. 

Differensen för den volym som måste transporteras bort från 
byggarbetsplatsen är relativt stor. Den gamla grundläggningsmetoden ger 
upphov till ca 5 % mer volym som måste transporteras bort. Volymerna 
transporteras bort med lastbilar utan släp, då utrymmet på arbetsplatsen är 
begränsat. Varje lastbil som transporterar bort massorna har en lastkapacitet 
på ca 7 m3. Antalet transporter och transportlängd som krävs för respektive 
grundläggningsmetod redovisas i nedanstående tabell. 

  
Transportvolym 

(m3) 
Antal transporter 

(st) 
Total transportlängd 

(km) 
Ny metod: 28 424 4 061 16 242 
Gammal metod: 29 820 4 260 17 040 
Differens: -1 396 -199 -798 

Tabell 13 Antal transporter och transportlängd för båda metoderna samt differens. 

Den totala transportsträckan för båda metoderna är stor, ca 1650 mil, 
jämförelsevis med jordens omkrets på ca 4000 mil. Differensen mellan dem, 
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ca 80 mil kan tyckas relativt liten i förhållande till den totala transportsträckan. 
Den är dock ca 5 % vilket leder till att utsläppen från transporterna till miljön 
med den nya metoden reduceras med samma procentsats.  

Utsläppen av koldioxid varierar beroende på om lastbilen är lastad eller 
olastad, samt på det körsätt som enskild chaufför använder sig av något som 
inte tas hänsyn till då inga tillförlitliga värden hittats. Hälften av den totala 
transportsträckan körs med en olastad lastbil, dvs. den sträcka då lastbilen kör 
från tippstället tillbaka till arenan. Vid beräkning av koldioxidutsläppen för 
transporterna antogs att en olastad lastbil av modell Mercedes-Benz Atego 
1222 som olastad väger 12 ton använder 22,6 liter diesel för en körsträcka på 
100 km53, enligt en studie utförd av Lars-Erik Lundgren. För att kunna räkna ut 
koldioxidutsläppen för de båda metoderna användes ett approximativt värde 
på koldioxidemissionen för ett dieselbränsle av miljöklass 1. Det 
koldioxidemissionsvärde som använts är 2,54 kg CO2/liter54. Vid transporten 
av schaktvolymerna från Hyllie arena används inte aktuell lastbils typ men en 
liknande modell. Eftersom värdena på bränsleförbrukningen och 
koldioxidemissionen är approximativa blir inte resultaten exakta, men de kan 
ses som riktvärden. Beräkning av koldioxidemissionen för de båda metoderna 
presenteras i tabell 14. 

Trps = Transportsträcka     
Diesel förbrukning: 0,226 l/km 
Koldioxidemission dieselbränsle Mk1: 2,54 Kg CO2/l diesel 
      
  Trps (km) Diesel förbrukning (l) Utsläpp (kg CO2) 
Ny metod 16 242 3 671 9 324 
Gammal metod 17 040 3 851 9 782 
Differens: -798 -180 -458 

 Tabell 14 Emission koldioxid för båda metoderna samt differens. 

De totala utsläppen av koldioxid för de båda metoderna är hög, nära 10 ton. 
Med den nya grundläggningsmetoden minskar emissionen av koldioxid till 
miljön med nära 550 kg vilket är positivt. Med dessa beräknade värden fås en 
uppfattning hur stor koldioxidemission alla transporter till och från en 
byggarbetsplats ger upphov till. I fallet Hyllie arena är dessa värden 
jämförelsevis låga, eftersom transportsträckan är så pass kort. Om sträckan till 
tipplatsen varit 2 km längre hade värdena för koldioxidemissionen fördubblats. 
Det är därför viktigt att planera var en tippning ska ske och hur 
schaktmassorna ska användas. Om planeringen av transporterna hade varit 
dålig och en tippning hade skett på en annan plats, för att sedan transporteras 
på nytt till nybyggnadsområdet hade en onödigt stor koldioxidemission varit ett 
faktum. 

 

 

                                                

53 http://www.akeri.se/ (2007-05-03) 
54 http://www.spi.se/omraknfakt.asp (2007-04-30) 
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4.4 Jämförelse av makadam arbetet 

Vid grundläggning av konstruktioner är det viktigt att funktionen av de 
dränerande och kapillära delarna i konstruktionen är goda. Det vanligaste 
materialet som används för ändamålet är makadam. Makadam är ett 
stenmaterial som hämtas ur berg genom sprängning. Efter sprängnings-
processen krossas materialet till önskade storlekar. De vanligaste storlekarna 
varierar mellan 2-25 mm . Makadam förväxlas ofta med singel och grus, vilket 
är fel. Singel och grus är ett naturmaterial som huvudsakligen förekommer där 
inlandsisen dragit fram. Den tekniska skillnaden mellan makadam och singel 
är att makadam har en ojämn kornform medan singel har en rundad form. Det 
bidrar till att makadam blir betydligt mer stabilt när det packas eftersom 
makadamkornen låser varandra till skillnad från singelkornen som tenderar att 
glida. De egenskaper som makadam har gör det till ett utmärkt 
grundläggningsmaterial.55 

4.4.1 Kalkylering av volymer 

Den volym makadam som åtgår vid de olika grundläggningsmetoderna vid 
arbetet med Hyllie arena är beroende på utformningen av schakten. Åtgången 
makadam är densamma vid garagedelen och isbanan för de båda metoderna, 
skillnaden är vid golvbeläggningsdelen. Med den gamla metoden skulle ett 
jämnt 200 mm tjockt lager makadam användas vid golvbeläggningsdelen. Med 
den nya metoden används makadam tillsammans med materialet isodrän 
vilket bidrar till att makadamvolymen reduceras. Med den nya 
grundläggningsmetoden läggs dessutom makadamlagret i fall under golvet, 
(se figur 11) där tjockleken på lagret varierar mellan 50-150 mm. Resultaten 
från beräkningarna av makadamvolymerna redovisas i tabell 15. 

Konstruktions del Volym ny metod (m3) Volym gammal metod (m3) Differens (m3) 
Garage 652 652 0 
Isbeläggning 170 170 0 
Golvbeläggning 1 032 1 840 -808 
Totalt 1 853 2 662 -808 

Tabell 15 Totala makadam volymer samt differens mellan. 

Differensen makadamvolym mellan grundläggningsmetoderna är stor. 
Volymen reduceras ca 30 % med den nya metoden. Reduktionen av 
makadamvolymen påverkar antalet transporter samt kostnader som 
uppkommer vid makadamarbetet. 

4.4.2 Kalkylering av tider 

Den tid det tar att lägga ut makadam på de ställen som de ska användas beror 
inte på makadamskiktets tjocklek. När materialet väl är på plats skrapas 
makadam ut till rätt nivå, vilket alltså inte påverkar tiden och därmed saknar 
betydelse för de olika grundläggningsmetoderna. Arbetstiden är dock 
beroende av på vilken del av arenan som arbetet utförs på. Grundläggningen 
av garagedelen sker först då inga hinder är i vägen för arbetet med makadam, 
där ligger en uppskattad effektivitet av arbetet på 350 m2/dag. 

                                                

55 http://www.sydsten.se/default.asp?id=44 (2007-04-27) 
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Grundläggningen av arenadelen som består av isbanan och golvet utförs efter 
det att stommen och taket till arenan är klara, vilket ger en begränsad 
framkomlighet. Effektiviteten av arbetet ligger där uppskattningsvis på 225 
m2/dag. 56  Enligt följande tabell gav beräkningen av arbetstiden följande 
resultat. 

Konstruktions del Area (m2) Tid (dagar) 
Garage 3 311 9,46 
Golvet 8 277 36,79 
Isbanan 1 738 7,72 
Total tid   53,97 

Tabell 16 Tid för makadamarbetet. 

Det tar längst tid att lägga ut makadam under golvdelen, vilket är logiskt då 
den delen har störst yta samt att effektiviteten där är lägre.  

4.4.3 Kalkylering av kostnader 

De totala kostnaderna för arbetet med makadam består dels av kostnaderna 
för materialet och dels av den tid det tar att lägga ut makadamlagret på den 
plats det ska användas på. Vid grundläggningen av Hyllie arena kostar 
makadam 97 kr/m3. En kostnadsberäkning för materialet gav följande resultat. 

  Total makadam volym (m3) Kostnad (kr) 
Ny metod 1 853 179 773 
Gammal metod 2 662 258 177 
Differens -808 -78 404 

 Tabell 17 Kostnader för makadam samt differens mellan metoderna. 

Den stora volymdifferensen av makadam mellan grundläggningsmetoderna 
återspeglas i kostnaderna för makadam. Materialkostnaderna för makadam 
reduceras med närmare 80 000 kr med den nya metoden. 

Vid utläggningen av makadam nyttjas en hjullastare som kostar 500 kr per 
timme, en grävmaskin som kostar 550 kr per timme samt två yrkesarbetare 
som kostar 300 kr per timme per yrkesarbetare. En normal arbetsdag är åtta 
timmar, det ger en total arbetskostnad på 13 200 kr per dag. Den totala 
kostnaden för att lägga ut makadam presenteras i tabellform enligt följande. 

Arbetstid makadam (dagar) Kostnad makadam arbete (kr/dag) Totalt (kr) 
53,97 13 200 712 404 

Tabell 18 Kostnad makadamarbete. 

Kostnaden för arbetet med makadam uppgår till ca 710 000 kr. Kostnaden för 
arbetet skulle ha kunnat reduceras med ca 210 000 kr. En reducering vore 
möjlig om arbetet med makadam vid golvet och isbanan skulle utföras innan 
stommen och taket monterats. Då skulle effektiviteten på arbetet per dag vara 
lika hög som vid garaget och arbetstiden bli kortare, vilket i sin tur hade 
påverkat kostnaden. Anledningen till att detta inte görs beror på planeringen 

                                                

56 Tord Nilsson, arbetschef, Detox AB 
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av arbetet. Stommen och taket, som är prefabricerade element, monteras först 
eftersom det arbetet måste bli klart innan vinterhalvåret. När stommen och 
taket är på plats utförs installationsarbetet av el, VA (Vatten och Avlopp) samt 
ventilation samtidigt som arbetet med makadam. Arbete med golvbeläggning, 
kakel och byggandet av de kök, pubar och övrig inredning kan också påbörjas. 

4.4.4 Transporter och miljöpåverkan 

Företaget som levererar makadam heter Cliffton, de bryter makadam vid 
Bellinge som ligger ca 50 km från Hyllie arena. Transporten sker med lastbil 
med släp som har en lastkapacitet på 32 ton. Makadamtypen som används 
har densiteten 1450 kg/m3,57 vilket ger lastbilarna en lastkapacitet på 22 m3. 
Antal transporter och transportsträcka för grundläggningsmetoderna har 
beräknats enligt följande. 

  Volym makadam (m3) Antal transporter (st) Total transportsträcka (km) 
Ny metod 1 853 84 8 398 
Gammal metod 2 662 121 12 060 
Differens -808 -37 -3 663 

 Tabell 19 Antal transporter av makadam samt transportsträcka. 

Den stora differensen av makadamvolym mellan grundläggningsmetoderna 
märks tydligt även vid antalet transporter som grundläggningsmetoderna ger 
upphov till. Den gamla metoden kräver betydligt fler transporter samtidigt som 
den totala transportsträckan reduceras med ca 370 mil med den nya metoden. 
Vid hälften av den totala transportsräckan körs lastbilarna olastade vilket 
påverkar utsläppen av koldioxid. Detta försummas i beräkningarna. Vid 
beräkning av koldioxidutsläppen för transporterna utfördes beräkningarna för 
en olastad lastbil av modell DAF FT XF.95.480. Den väger olastad 40 ton och 
förbrukar 30,9 liter diesel för en körsträcka på 100 km. enligt en studie utförd 
av Lars-Erik Lundgren.58 Samma approximativa värde på koldioxidemissionen 
används vid denna beräkning som vid transporterna för schaktvolymerna, 
alltså 2,54 kg CO2/liter.  

Vid transporten av makadamvolymerna till Hyllie arena används inte aktuell 
lastbilstyp men en liknande modell. Eftersom värdena på bränsleförbrukningen 
och koldioxidemissionen är approximativa blir inte resultaten exakta, men de 
kan ses som riktvärden. Resultaten presenteras i följande tabell. 

 

 

 

 

 

                                                

57 Jimmy Sarnestam, Cliffton 
58 http://www.akeri.se (2007-05-03) 
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Trps = Transportsträcka     
Diesel förbrukning: 0,309 l/km 
Koldioxidemission dieselbränsle 
Mk1: 2,54 Kg CO2/l diesel 
      
  Trps (km) Diesel förbrukning (l) Utsläpp (kg CO2) 
Ny metod 8 398 2 595 6 591 
Gammal metod 12 060 3 727 9 465 
Differens: -3 662 -1 132 -2 874 

Tabell 20 Koldioxidemission för makadamtransporter. 

Även vid differensen av koldioxidemissionen är differensen stor mellan 
metoderna. Med den nya metoden reduceras utsläppen med ca 2900 kg CO2. 

 

4.5 Jämförelse av isoleringsmaterial 

De delar av arenans grundkonstruktioner som isoleras är dels samtliga 
grundmurar under marknivån och dels under isbanan och golvet. Varje 
konstruktionsdel isoleras på utsidan mot marken för att erhålla torra och 
varma betongelement. På så sätt tillåts  den så viktiga utåtriktade fuktvandring 
på arenans grundmurar och plattan på mark. Gemensamt för de båda 
metoderna är att isoleringen utanför grundmurarna består av isodrän och att 
isoleringen under isbanan består av styrofoam. Det är under golvet som 
isoleringsmaterialen skiljer sig åt för grundläggningsmetoderna. 

4.5.1 Grundmurarna 

Beroende på grundläggningsdjupet används olika tryckhållfasthetsklasser på 
isodränskivorna. Detta på grund av att olika jordtryck verkar på olika 
grundläggningsdjup. Jordtrycket som ger påkänningar på skivorna ökar med 
grundläggningsdjupet. Därför används en högre tryckhållfasthetsklass vid de 
djupare grundläggningsplatserna.  

4.5.1.1 Areor 

Författaren har utfört beräkningar för isodränåtgång vid grundmurarna. Dels 
isoleras hela yttersidan av grundmurarna och dels sulorna som grundmurarna 
vilar på. För att få fram aktuella areor för åtgången isodrän för samtliga 
tryckhållfasthetsklasser användes konstruktionsritningarna. Där finns 
information om vilken tryckhållfasthetsklass som används var samt längd och 
bredd på grundmurarna. En sammanställning av beräkningarna för åtgången 
isodrän redovisas i tabell 21. 

Isodrän typ\Konstr del Garage (m2) Frischakt (m2) Arena (m2) Totalt (m2) 
Isodrän 70kPa   326 607 933 
Isodrän 95kPa 258   607 865 
Isodrän 110kPa 331   534 865 
Isodrän 170kPa 621     621 
Totalt 1 210 326 1 748 3 284 

Tabell 21 Åtgång isodrän utanför grundmurarna. 
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Den högsta tryckhållfasthetsklassen på isodränskivorna används endast för 
isolering av sulorna vid garaget. Grundläggningsdjupet är störst vid garaget 
vilket leder till ett större jordtryck vid garaget än vid arenadelen. Mellan 
garaget och arenadelen ligger frischakten, där måste grundmuren mellan 
nivån på garaget och nivån för arena golvet isoleras, se figur 7. 

4.5.1.2 Kalkylering av tider 

Isodränskivorna monteras efterhand som skalväggarna blir färdigställda. För 
att kunna montera skivorna borras ett hål i skalväggen. Därefter slås ett stift 
genom skivan in i hålet som håller skivan på plats. Den tid det tar att montera 
en skiva är ca 2,5 minuter59 . En skiva har arean 0,75 m2, vilket ger en 
monterings tid på ca 3,33 min/m2. I tabell 22 redovisas monteringstid för 
isodrän utanför grundmurarna. 

  Area (m2) Mont tid (min/m2) Total tid (dagar) 
Isodrän grundmurar 3 284 3,33 22,8 

Tabell 22 Monterings tid för isodrän utanför grundmurarna. 

Den totala tiden är angiven i dagar och beräkningen baserade på  att en 
arbetsdag är åtta timmar. 

4.5.1.3 Kalkylering av kostnader 

Kostnaden för isodränskivorna varierar beroende på vilken tryckhållfasthet 
skivorna har. Kostnaden för skivorna är högre ju högre tryckhållfasthet de har.  
I tabell 23 redovisas samtliga kostnader för isodränskivorna som används vid 
grundmurarna. 

Isodrän typ Area (m2) Kostnad (kr/m2) Kostnad (kr) 
100 mm Isodrän 70 kPa 933 107,5 100 289 
100 mm Isodrän 95 kPa 865 121,1 104 728 
100 mm Isodrän 110 kPa 865 141,7 122 525 
100 mm Isodrän 170 kPa 621 176,85 109 891 
Totalt     437 433 

Tabell 23 Kostnader för isodrän vid grundmurarna. 

När isodrän används som isoleringsmaterial vid grundmurar kan befintliga 
jordmassor användas som återfyllnadsmaterial eftersom isodränskivan är 
dränerande. Vid användning av en styrofoamskiva, som inte är dränerande, 
krävs makadam som ett dränerande skikt. Med isodrän behövs alltså inte 
makadam vilket håller nere den totala kostnaden. 

Monteringsarbetet av isodränskivorna utförs av en yrkesarbetare. En 
yrkesarbetare kostar 300 kr/h vilket ger en dagskostnad på 2400 kr/dag. Total 
arbetskostnad för monteringsarbetet presenteras i tabell 24. 

Monterings tid (dagar) Monterings kostnad (kr/dag) Total monteringskostnad (kr) 
22,8 2 400 54 733 

Tabell 24 Kostnad för monteringsarbetet av isodrän. 

                                                

59 Mats Kronqvist, Detox AB, platschef Hyllie arena 



38 (53) 

 

4.5.2 Plattan på mark 

Vid garaget kommer inget tätskikt läggas på betongen, därför är det inte ur ett 
fuktperspektiv nödvändigt att isolera under betongplattan vid garagedelen. 
Under arbetets början var det tänkt att använda styrofoam som 
isoleringsmaterial under isbanan och golvet. Arenan vilar på många 
grundplintar (hela 177 stycken) vilket begränsar dragningen av VA- och 
dränerings- ledningar. Det var önskvärt att minska mängden dränerings 
ledningar. För att kunna göra det utan att minska dräneringskapaciteten 
söktes en alternativ lösning. Lösningen blev att befintligt isoleringsmaterial 
under golvet byttes ut mot isodrän, se figur 10 och 11. 

4.5.2.1 Areor 

Mängden isolering som åtgår vid golvet för båda metoderna är 6360m2,60. Med 
den gamla metoden skulle styrofoam ha använts och den nya metoden 
används nu två hållfasthetsklasser på isodränskivorna, 100 mm isodrän 95 
kPa samt 100 mm isodrän 200 kPa. En redogörelse för isoleringsmängder 
som åtgår under golvet redovisas i tabell 25. 

Isolerings typ Ny metod (m2) Gammal metod (m2) 
100 mm isodrän 95 kPa 3 710   
100 mm isodrän 200 kPa 2 650   
100 mm styrofoam 200 kPa   3 710 
100 mm styrofoam 400 kPa   2 650 
Totalt 6 360 6 360 

Tabell 25 Utgång isolerings material under golvet. 

Anledningen till att två olika tryckhållfasthetsklasser används beror på att olika 
tryck verkar på olika delar av golvet. På vissa platser ska tung trafik kunna 
köra vilket kräver en högre tryckhållfasthetsklass.  

Att lägga ut isodrän under plattan ingår inte i Detox entreprenad, utan Detox 
tillhandahåller endast materialet åt den entreprenör som utför gjutningen av 
golvbjälklaget. Därför utförs inga beräkningar för arbetstiden. 

4.5.2.2 Kalkylering av kostnader 

Kostnaden för isodränskivorna under grundplattan varierar på samma sätt 
som för isodränskivorna utanför grundmurarna. Även kostnaden för 
styrofoamskivorna varierar beroende på vilken tryckhållfasthet som används. 
Med den gamla metoden skulle två typer av styrofoamskivor ha använts, dels 
100 mm styrofoam 200 kPa som nu ersatts av 100 mm isodrän 95 kPa, dels 
100 mm styrofoam 400 kPa som nu ersatts av 100 mm isodrän 200 kPa. 
Kostnaden för 100 mm styrofoam 200 kPa är 169 kr/m2, för 100 mm styrofoam 
400 kPa 240 kr/m2.61 Följande tabell visar kostnaden för isoleringsmaterialen. 
Följande förkortningar står för; NM = Nya Metoden, GM = Gamla Metoden. 

 

                                                

60 Intervju, Inge Ahlberg, Byggros 
61 Lasse Jönsson, säljare, Optimera 
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Isolerings typ 
NM 
(m2) 

GM 
(m2) 

Kostnad 
(kr/m2) 

Kostnad 
(kr) 

Kostnad 
NM (kr) 

Kostnad 
GM (kr) 

100 mm isodrän 95 kPa 3 710   121,1 449 281 449 281   
100 mm isodrän 200 kPa 2 650   226 598 900 598 900   
100 mm styrofoam 200 kPa   3 710 169 626 990   626 990 
100 mm styrofoam 400 kPa   2 650 240 636 000   626 990 
Totalt 6 360 6 360     1 048 181 1 253 980 

Tabell 26 Kostnader för isoleringsmaterial under golvet 

Kostnadsdifferens mellan båda materialen är ca 260 000 kr. Med en 
sådan ”enkel” handlig som att byta isoleringsmaterial kan kostnaden för 
grundläggningen kraftigt reduceras. 

4.5.3 Isbanan 

För att kunna kyla vattnet till is på isbanan installeras kylslingor i betongskiktet. 
Det är viktigt att kylan används på rätt sätt, alltså att frysa och hålla isen kall. 
För att inte kylan från kylslingorna ska vandra nedåt i konstruktionen och frysa 
jorden under byggnaden används isolering direkt under betongen. Isoleringen 
hindrar kylan från att vandra nedåt i konstruktionen. Det krävs stor 
noggrannhet vid konstruktionen av delarna under isen. Om nivån på 
betongens överkant slår på mer än 6-7 mm leder det till att isen inte bli 
jämntjock och risk för att allt vatten inte fryser till is. Ett specialföretag är 
upphandlat för att genomföra den delen av konstruktionen, varför inga 
beräkningar genomförs för isbanan.  

4.5.4 Transporter och miljöpåverkan 

Företaget som levererar isoleringsmaterialet heter Optimera, vilket ligger i 
Malmö med en sträcka på ca 25 km, enkel väg från arenan. Lika stor mängd 
isolering används vid båda metoderna vilket visas i följande tabell. 

Isoleringstyp Ny metod (m2) Gammal metod (m2) 
Isodrän 9644 3284 
Styrofoam  6360 
totalt 9644 9644 

Tabell 27 Isoleringsmängder 

Det krävs totalt fyra transporter av isoleringsmaterialet till arenan. Den totala 
transportsträckan blir då ((25x4)x2) 200 km. Vid hälften av den totala 
transportsräckan körs lastbilarna olastade vilket påverkar utsläppen av 
koldioxid vilket dock försummas. För att beräkna ett riktvärde på koldioxid-
emissionen har samma lastbilstyp som för makadamtransporterna använts. 
Det innebär en bränsleförbrukning på 30,9 liter diesel för en körsträcka på 100 
km. Även det approximativa värdet på koldioxidemissionen är samma för 
denna beräkning, alltså 2,54 kg CO2/liter. Den aktuella lastbilsmodellen 
används inte vid transporterna av dräneringsledningarna, dock används en 
liknande. Värdena på koldioxidemissionen blir på grund av de approximativa 
värdena inte är exakta men ses som riktvärden. Följande tabell redogör för 
koldioxidsemissionen vid transporterna av isoleringsmaterialen. 
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Trps = Transportsträcka     
Diesel förbrukning: 0,309 l/km 
Koldioxidemission 
dieselbränsle Mk1: 2,54 Kg CO2/l diesel 
      
  Trps (km) Diesel förbrukning (l) Utsläpp(kg CO2) 
Båda metoderna 200 62 157 

Tabell 28 Koldioxidemission för isoleringstransporterna 

 

4.6 Jämförelse dräneringsledningar 

I avsnittet 4.5.3 Plattan på mark, förklaras att det var trångt under plattan med 
många grundplintar och övriga installationer. Vid projektets start, när tanken 
var att använda styrofoam som isoleringsmaterial, skulle dränerings-
ledningarna ligga som ett rutnät under hela konstruktionen. Mängden 
dräneringsledning uppgick då till ca 3,6 km, det skulle kräva mycket tid och 
resurser för att få alla installationer på plats. Eftersom materialet isodrän 
verkar dränerande reducerandes mängd dräneringsledning kraftigt. Med den 
nya metoden läggs endast dränering runt om själva isbanan och arenan med 
ett fåtal ledningar mellan isbanan och arenans ytterväggar. Med den nya 
metoden beräknas det åtgå ca 600 meter dräneringsledningar. Mängden 
reduceras alltså med ca 3 km vilket motsvarar en procentuell reduktion på ca 
83 %.62 

4.6.1 Kalkylering av kostnader 

Dräneringsledningarna monteras i samband med utläggningen av makadam. 
Kostnaden för dräneringen är 90 kr/m inkl arbetet att lägga ut rören. En 
kostnadsdifferensberäkning redovisas i tabell 26. 

  Mängd dränledning (m) Kostnad (kr/m) Total kostnad (kr) 
Ny metod 600 90 54 000 
Gammal metod 3 600 90 324 000 
Differens -3 000   -270 000 

Tabell 29 Kostnad dräneringsledningar. 

Kostnaden för dräneringsledning reduceras med hela 270 000 kr när 
materialet isodrän används. Arbetet med att lägga ut dräneringsledningarna 
pågår samtidigt som makadamarbetet. Det är därför svårt att mäta tiden för 
arbetet och inga sådana beräkningar har utförts. 

4.6.2 Transporter och miljöpåverkan 

Företaget som levererar dräneringsrören ligger i Århus, Danmark. Transporten 
sker med lastbil med släp. Sträckan mellan Århus och Malmö är ca 250 km, 

                                                

62 Tord Nilsson, arbetschef, Detox AB 
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enkel väg. Med den gamla metoden skulle två transporter behövts för att 
leverera dräneringsledningarna. Med den nya metoden behövs endast en 
transport. Transportsträckan för grundläggningsmetoderna har beräknats 
enligt följande. 

  
Mängd 

dränering (m) 
Antal transporter 

(st) 
Total transportsträcka 

(km) 
Ny metod 600 1 500 
Gammal metod 3 600 2 1 000 
Differens     -500 

Tabell 30 Transportsträcka för dräneringsledning. 

Med den nya metoden halveras transportsträckan av dräneringsledningar. Vid 
hälften av den totala transportsräckan körs lastbilarna olastade vilket påverkar 
utsläppen av koldioxid vilket dock försummas här. För att beräkna ett riktvärde 
på koldioxidemissionen används samma värden som tidigare.63 Den aktuella 
lastbilsmodellen används inte vid transporterna av dräneringsledningarna, 
dock används en liknande. Värdena på koldioxidemissionen blir på grund av 
de approximativa värdena inte är exakta men ses som riktvärden. Följande 
tabell redogör för koldioxidsemissionen. 

Trps = Transportsträcka     
Diesel förbrukning: 0,309 l/km 
Koldioxidemission dieselbränsle 
Mk1: 2,54 Kg CO2/l diesel 
      

  Trps (km) Diesel förbrukning (l) Utsläpp (kg CO2) 
Ny metod 500 155 392 
Gammal metod 1 000 309 785 
Differens: -500 -155 -392 

Tabell 31 Koldioxidemission för dränerings transporter. 

På grund av att transportsträckan halveras reduceras även koldioxid-
emissionen lika mycket med den nya metoden. 

 

4.7 Sammanställning 

Avsnittet kommer att presentera de totala kostnaderna, tiderna samt miljö-
påverkan för metoderna. 

4.7.1 Kostnader 

Resultaten av samtliga kostnadsberäkningar för metoderna redovisas i 
nedanstående tabell. 

 

                                                

63 Stycke 4.3.5 
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Kostnads typ Ny metod (kr) Gammal metod (kr) Differens (kr) 
Schaktarbete 2 690 906 2 690 235 671 
Makadam 179 773 258 177 -78 404 
Makadam arbete 712 404 712 404 0 
Dräneringsledningar 54 000 324 000 -270 000 
Isodrän grundmurar 437 433 437 433 0 
Isodrän arbete 
grundmurar 54 733 54 733 0 
Isoleringsmaterial golvet 1 048 181 1 253 980 -205 799 
Återfyllnadsarbete 486 287 492 417 -6 130 
Totalt 5 663 717 6 223 379 -559 662 

Tabell 32 Totala kostnader för metoderna 

Med den nya metoden reduceras kostnaden för grundläggningsarbetet med 
ca 560 000 kr. De största differenserna gäller makadam, dräneringsledningar 
samt isoleringsmaterialet under golvet. Anledningen till kostnadsreduceringen 
beror på att isodrän valdes istället för styrofoam under golvet. Med isodrän, 
som i sig är billigare än styrofoam, åtgår även mindre mängder makadam och 
dräneringsledning. 

4.7.2 Tider 

Resultaten av samtliga tidsberäkningar för metoderna redovisas i nedan-
stående tabell. 

Arbetsmoment 
Ny metod 

(dagar) 
Gammal metod 

(dagar) 
Differens 
(dagar) 

Makadam 54,0 54,0 0 
Isodrän 22,8 22,8 0 
Schakt 91,0 87,4 3,6 
Återfyllnad 27,3 27,6 -0,3 
Totalt 195,1 191,8 3,3 

Tabell 33 Totala tider för metoderna 

Tidsmässigt skiljer det inte så mycket mellan metoderna. Skillnaden är vid 
schaktningsarbetet. Vid nya metoden schaktas det totalt mindre volymer än 
vad det skulle ha gjorts med den gamla. Anledningen att schaktarbetet tar 
längre tid med den nya metoden är att en större volym finschakt utförs med 
den nya metoden. Finschakten tar betydligt längre tid att genomföra än 
grovschakten. 

4.7.3 Transporter och miljöpåverkan 

Resultaten av total koldioxidemission för metoderna redovisas i nedanstående 
tabell. 
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Typ av transport 
Ny metod  
(Kg CO2) 

Gammal metod  
(Kg CO2) 

Differens  
(Kg CO2) 

Schaktvolymer 9 324 9 782 -458 
Makadamvolymer 6 591 9 465 -2 874 
Dräneringsledningar 392 785 -393 
Isoleringsmaterial 157 157 0 
Totalt 16 464 20 189 -3 725 

Tabell 34 Total koldioxidemission 

De totala koldioxidemissionerna är höga för båda metoderna, ca 16,5 ton för 
den nya metoden, respektive ca 20,2 ton med den gamla metoden. Dock 
reduceras emissionen med ca 3,7 ton i och med den nya metoden. Det är 
framförallt vid transporten av makadamvolymerna som emissionen av 
koldioxid reduceras, hela 30 %. Anledningen är att mindre makadamvolymer 
åtgår när materialet isodrän används, vilket leder till färre transporter. 

4.7.4 Ur fuktsynpunkt 

För att en jämförelse hur fuktsäkra de olika metoderna är behövdes en aktuell 
fuktdimensionering. Vid upprepade tillfällen försökte författaren få tag på 
fuktdimensioneringen via Tord Nilsson, Mikael Karlsson samt Mats Kronqvist 
på Detox, dock utan resultat. Konstruktören på Byggteknik AB har utfört 
beräkningarna. 
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5 Slutsats 

5.1 Fukt 

En del av examensarbetet belyser de fuktkällor som kan påverka en 
grundkonstruktion negativt. Olika typer av grundkonstruktioner har sina egna 
problem med fukt. Kunskapen om fukt i byggbranschen är tyvärr fortfarande 
för låg.  Mer än hälften av de fuktproblem som finns skulle kunna motverkas 
om en noggrann fuktdimensionering utförs i projekteringsfasen. Om 
noggranna beräkningar görs för vilken fuktbelastning en konstruktion kommer 
utsattas för underlättar det bedömningen av; dels vilken ventilationsgrad som 
behövs, dels vilka material som bör användas samt hur konstruktionen bör 
byggas. En av de största källorna av skadlig fukt är markfukten. För att 
undvika markfukt och för att få en varm och torr grundkonstruktion ska en väl 
fungerande dränering utföras samt värmeisolering på utsidan av 
konstruktionen. 

I BBR (Boverkets Byggregler) kap 5.1 står det ”Byggnader skall utformas så 
att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska olägenheter och 
mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa”. Det står också om 
fuktsäkerhetsprojektering: ”Systematiska åtgärder i projekteringsskedet som 
syftar till att säkerställa att en byggnad inte får skador som direkt eller indirekt 
orsakas av fukt. I detta skede anges även de förutsättningar som gäller i 
produktions- och förvaltningsskedet för att säkerställa byggnadens 
fuktsäkerhet.” De regler som finns i BBR är bra, men det gäller att kunskap 
inom området finns så reglerna kan följas på ett korrekt sätt. 

För att kunna komma till bukt med en större del av de fuktproblem som finns 
idag krävs alltså att en noggrann fuktdimensionering utförs i projekterings-
fasen. För att en korrekt utförd fuktdimensionering ska kunna utföras krävs 
gedigen kunskap inom byggfysik. 

 

5.2 Isoleringsmaterialen 

Beroende på vilken typ av konstruktion som ska grundläggas och vilka 
påverkande faktorer som det måste tas hänsyn till lämpar sig de två 
undersökta materialen olika bra. Styrofoamskivorna har en högre 
tryckhållfasthet vilket gör att de kan användas vid större belastningar. Om 
påkänningarna tillåter att båda materialtyperna används, vilket material lämpar 
sig då bäst vid grundkonstruktioner? För att kunna avgöra det måste de olika 
egenskaperna ställas mot varandra. 

• Dränering 

Vid grundläggning av konstruktioner av det viktigt att en väl fungerande 
dränering utförs. Dräneringskapaciteten är mycket stor för isodränskivan 
eftersom den är uppbyggd av jämnstora EPS-kulor. Något dräneringslager 
utöver värmeisoleringen erfordras därför inte. Den homogena styrofoam-
skivan verkar ej dränerande varför ett dräneringslager av makadam 
erfordras.  
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• Uttorkningsegenskaper 

För att kunna optimera byggtiden krävs att uttorkningen av betongplattan 
går så fort som möjligt. Betongplattan måste vara tillräckligt torr innan den 
förses med täckskikt för att inte byggfukten ska kunna skada 
konstruktionen. Isodränskivan, som har en öppen porstruktur, har ett lågt 
ånggenomgångsmotstånd. Uttorkningen av en nygjuten betongplatta kan 
då ske både uppåt och nedåt vilket gör att plattan snabbt blir torr. 
Styrofoamskivorna har med sin homogena uppbyggnad ett mycket stort 
ånggenomgångs-motstånd. Uttorkningen av en nygjuten platta kan då i 
huvudsak enbart ske uppåt. Torktiden blir betydligt längre när styrofoam 
används än när isodrän används, förutsatt att uttorkningen kan ske åt 
både uppåt och nedåt. Det leder till en längre total byggtid.     

• Värmeisolering 

För att erhålla varma konstruktioner krävs det att den isoleras på rätt sätt. 
För att optimera isoleringsförmågan ska isoleringen placeras på utsidan av 
grundmurarna och hållas torr. Styrofoam är en mycket bra värmeisolering 
med lambdavärden ner till 0,034 W/m◦C. Isoleringsförmågan reduceras 
dock om skivorna blir fuktiga. Isodränskivorna har något sämre isolerings-
kapacitet med lambdavärden ner till 0,036 W/m◦C. Eftersom isodränskivan 
är torr i stort sett hela tiden, påverkas värmeisoleringsförmågan endast 
marginellt. 

• Kapillaritet 

Ur fuktsynpunkt är det viktigt att det finns ett kapillärbrytande lager vid 
grundkonstruktioner för att för hindra att fukt sugs upp i betongplattan. 
Båda materialen verkar kapillärbrytande. Om fukt når upp till skivornas 
underkant kan dock styrofoamskivorna bli nerfuktade med sämre 
värmeisoleringsförmåga som följd. 

• Kostnader 

Kostnaden för styrofoam är högre än kostnaden för isodrän. När styrofoam 
används tillkommer även kostnaden för makadam som behövs som ett 
dränerandelager samt eventuell kostnad för schakt till dränerande lager. 

Fuktskydd och uttorkning av betongplattan är betydligt bättre med isodrän än 
med styrofoam. Eftersom uttorkning kan ske nedåt på arenan när isodrän 
används kan täta skikt appliceras innan betongplattan torkat ut ordenligt, vilket 
är omöjligt med styrofoam. Om en betongplatta blir nedfuktad efter en 
vattenskada kan en snabb uttorkning ske nedåt om isodrän används, vilket är i 
stort sett omöjligt med styrofoam. När isodrän används finns det även 
möjlighet att enkelt ventilera under plattan genom den öppna porstrukturen i 
isodränskivan, vilket är omöjligt med styrofoam. Uttorkning kan krävas vid en 
eventuell översvämning. Isoleringsmaterialet i isodrän kan inte bli fuktigt 
eftersom det skyddas av ett lim, vilket gör att värmeisoleringsförmågan 
påverkas marginellt. Styrofoam däremot har en viss fuktupptagningsförmåga 
vilket kan göra att isoleringsförmågan reduceras något. Isodrän finns inte i lika 
höga tryckhållfasthetsklasser som styrofoam vilket gör att styrofoam kan 
användas där riktigt höga belastningar förekommer. 
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Jag anser att isodrän är ett bättre alternativ än styrofoam vid val av 
isoleringsmaterial vid Hyllie arena och för konstruktioner med liknade 
förutsättningar, eftersom den ur ett fuktperspektiv är betydligt bättre än 
styrofoam. Byggtiden kan reduceras om isodrän ändvänds, dessutom är 
isodrän billigare. 

5.3 Grundläggningen 

Ändringen av isoleringsmaterial under golvbeläggningsdelen på arenan leder 
till en rad andra ändringar. Egentligen kan ändringen av isoleringsmaterial ses 
som en ändring på grund av andra ändringar, för det var ju faktiskt så att det 
var önskvärt att ändra på mängden dräneringsledningar. De som erhållits 
genom beräkningarna i rapporten är inte exakta och slutgiltiga. Eftersom 
arenan fortfarande är under produktion när dessa beräkningar genomfördes. 
Därför ska samtliga värden ses ungefärligt.  

Den totala byggtiden för de arbetsmoment som ingår i jämförelsen skiljer sig 
inte så mycket. Skillnaden är enbart några dagar och det är den nya metoden 
då isodrän används som är mer tidskrävande. Anledningen beror på att med 
den nya metoden schaktas en större volym finschakt. De tider som använts 
vid kalkyleringen tar ingen hänsyn till dåligt väder eller andra områdes 
egenskaper som kan påverka tiden. Den totala tid som beräknats är inte hur 
många dagar hela arbetet tar, eftersom några arbetsmoment genomförs 
samtidigt så reduceras det beräknade värdet. 

Vid jämförelsen av kostnaderna märks en tydlig skillnad mellan metoderna. 
Det är de olika isoleringsmaterialen som ger upphov till skillnaderna. 
Kostnaden för isoleringsmaterialen reduceras kraftigt med den nya metoden. 
Eftersom reducering av mängden dräneringsledning och makadam är en följd 
av valet av isoleringsmaterial reduceras även kostnaden för dessa. Enligt 
mina beräkningar skulle en grundläggning med isodrän som isoleringsmaterial 
istället för styrofoam ge en reduktion av kostnaderna på ca 560 000 sek, vilket 
motsvarar ca 10 % av den totala kostnaden jag beräknat. De kostnads-
beräkningar som utförts tar inte hänsyn till vinstmarginal eller riskpålägg som 
en kalkylator måste ha med i sina beräkningar när ett anbud ska avges.  

Det finns nog inte någon som har undgått den alltmer livliga diskussionen om 
växthuseffekten och de koldioxidsutsläpp som vi människor bidrar med. Därför 
var det intressant att titta på hur stor koldioxidemission transporterna till och 
från en byggarbetsplats bidrar med. Att göra en beräkning av exakta 
koldioxidemissioner är i stort sett omöjligt. För att göra det skulle ett större 
arbete än det här examensarbetet behövas. Jag har gått på ett riktvärde för 
koldioxidemissionen för diesel av miljöklass 1, bränsleförbrukning för liknande 
lastbilsmodeller samt en tillräckligt noggrann uppskattning av alla sträckor som 
använts. Enbart för transporter för volymer av schakt och makadam, samt för 
dräneringsledningar och isoleringsmaterial emitteras ca 16,2 ton CO2 med den 
nya metoden, respektive ca 20,2 ton CO2 med den gamla metoden. Den 
största koldioxidemissionen kommer från transporten av schaktvolymerna, 
den transporten är ändå optimerad då tippen enbart ligger 2 km från 
arbetsplatsen. Om transportsträckan till tippen skulle ha varit längre, skulle 
differensen mellan metoderna vara märkbart större. Koldioxidemissionen 
reduceras dock med 3,7 ton CO2 i och med den nya metoden, vilket är positivt 
för miljön. Om tiden hade tillåtit hade jag gärna beräknat koldioxidemissionen 
för de maskiner som används vid produktionen. 
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Jag anser att grundläggningen av den nya mulitarenan i Hyllie optimerats i och 
med att isodrän nyttjas som isoleringsmaterial under golvet. Ändringen har lett 
till mindre kostnader och koldioxidemissioner, samt en snabbare uttorkning av 
betongplattan då uttorkningen kan ske både uppåt och nedåt. 

Jag anser att examensarbetet kan användas vid projektering av byggnader då 
det övervägs vilket isoleringsmaterial som ska användas, vilka konsekvenser 
som respektive material ger upphov till samt vad som bör tas hänsyn till när 
det gäller fuktproblematiken vid grundkonstruktioner. Detta gäller både 
privatpersoner och större byggföretag. Examensarbetet bör också kunna 
användas av privatpersoner som ska renovera sina grundmurar eller 
krypgrunder.  
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6 Diskussion 

Under examensarbetets gång har jag fått en fördjupad kunskap i fukt-
problematiken Hur en byggnad ska konstrueras för att minimera risken med 
fuktskador, hur fukt transporteras, vilka fuktkällor som finns osv. Studien om 
fukt skulle kunna göras betydligt djupare och mer omfattande men ett 10p 
arbete gör tiden relativt begränsad. Eftersom kunskapen om fukt är så 
begränsad i byggbranschen tycker jag det var viktigt att ha med en del om fukt 
i mitt arbete.  

Examensarbetet har gett författaren fördjupade kunskaper inom 
fuktproblematiken och menar att fukt bör vara en större del av utbildningen. 
Jag anser att det är av stor vikt att Sveriges högskolor och byggbranschen har 
ett närmare samarbete för att den konservativa branschen ska utvecklas 
snabbare. Under min utbildningstid på Linköpings Universitet behandlades 
fukt enbart som en mindre del av kursen inom byggnadsteknik, 
fortsättningskurs. Eftersom kunskapen inom fuktproblematiken är låg är det en 
självklarhet att den måste bli bättre. Utbildningsbehovet är stort om hur 
naturlagarna kan utnyttjas för ett fuktsäkert byggande. För att kunskapen inom 
ämnet i branschen ska bli bättre måste fuktproblematiken få större 
uppmärksamhet på Sveriges högskolor. Av egen erfarenhet vet jag att minst 
en stor kurs vid den utbildning jag läst definitivt skulle kunna ersättas av en 
fördjupad kurs inom fukt. Om utbildningarna blir bättre på att behandla 
fuktproblematiken tror jag att vi kommer att se ett betydligt bättre byggande ur 
ett fuktperspektiv i framtiden 

Jag hoppas för Sveriges och blivande byggingenjörer bästa att kurser som 
behandlar fukt får en större plats på våra universitet runt om i landet. Att 
förebygga fuktskador på konstruktioner är inte svårt, bara rätt kunskap inom 
området finns under projekterings- och produktionsfasen. Med allt kortare 
byggtider kan fuktskador på grund av byggfukt vara ett faktum, eftersom en 
t.ex. att en gjuten konstruktion inte tillåts torka ut till erforderlig nivå på grund 
av pressade tidsscheman. Det är viktigt att ta hänsyn till fuktproblematiken 
under såväl projekteringsfasen som produktionsfasen. 

Vid grundläggning av nya konstruktioner finns en hel rad olika isolerings-
material att välja mellan. Frågorna kan bli många om vilket material som är 
bäst att välja. Jag har i mitt arbete enbart tittat på två typer av isolerings-
material. Det är de två typer av isolering som används mest vid grundläggning. 
Det finns även isolering av mineralull som går att använda vid grundläggningar 
men jag anser dock att det är ett dåligt val eftersom mineralull har sämre 
tryckhållfasthet och riskerar att bli fuktigt. Att isolera med mineralull fanns 
heller inte som förslag vid arenan, därför har jag inte behandlat materialet. 

Under mitt arbete med jämförelsen av grundläggningsmetoderna har jag lärt 
mig väldigt mycket. Att sitta som en oerfaren kalkylator, från skolans värld till 
att komma ut till ett så stort och komplicerat projekt som arenan, har inte varit 
lätt. I teorin sitter en kalkylator och mäter volymer, räknar på tider och 
kostnader för att kunna lämna ett anbud till beställaren. Den kalkyleringen jag 
genomförde har inte tagit hänsyn till en mängd olika faktorer som spelar en 
betydande roll för det slutgiltiga resultatet. Vid kalkylering måste hänsyn tas till 
vissa riskfaktorer så som regn som t.ex. kan omöjliggöra schaktarbetet, eller 
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t.ex. områdets tillgänglighet som kan bidra till att framkommigheten begränsas. 
Ingen kalkylering av vinstmarginalen har genomförts. 

Arbetssättet att arenan projekteras och produceras parallellt, samtidigt som 
130 olika entreprenörer är aktiva i projektet, har lett till många ÄTA-arbeten 
som påverkat förutsättningarna för det fortsatta arbetet. En ändring som 
tillkommit efter avgränsnings datum är att isodrän även ska användas som 
isoleringsmaterial under isbanan. Jag har fått en god inblick i hur en kalkylator 
arbetar och att teorin inom byggbranschen skiljer sig mycket från hur praktiken 
går till. Teoretiska värden kan beräknas, dock är erfarenhetsmässiga 
kunskaper om hur byggbranschen fungerar praktiskt av stor vikt vid 
kalkyleringsarbete. 

Byggbranschen är i stort behov av alla materialtransporter. Utan 
konstruktionsmaterial blir det svårt att producera något. Alla transporter kräver 
energi och påverkar miljön på något sätt. Även om transport sker med tåg 
mellan olika städer sker alltid sista transporten med lastbil. På byggarbets-
platsen finns alltid ett antal arbetsmaskiner, vilka är beroende av fossila 
bränslen. Byggbranschens stora behov av fossila bränslen gör att alla 
transporter och de arbetsmaskiner som nyttjas starkt bidrar till växthuseffekten. 
Utsläppen påverkar mark, vattendrag och sjöar negativt. Utsläppen påverkar 
även människans hälsa negativt. Användandet av materialtransporter och 
arbetsmaskiner är därför viktiga miljöfrågor. Hur kan dessa optimeras? 
Eftersom stora schakt- och fyllnadsvolymer genereras vid markarbeten anser 
jag att en noggrann planering av hur schaktvolymer kan återanvändas vid eller 
nära arbetsplatsen är ett viktigt steg i rätt riktning för att minska utsläppen. De 
utsläpp som materialtransporterna bidrar med tror jag är svårare att undvika. 
Om material köps in från lokala leverantörer kan utsläppen minska, en 
förutsättning är då att de materialen är av samma kvallitet. Om längre 
transporter sker med tåg bör utsläppen kunna minska. Tåg förbrukar el eller 
diesel. För att producera el åtgår ofta fossila bränslen, vilka släpper ut en stor 
mängd CO2. En analys av vilket transportmedel av byggnadsmaterial som 
lämpar sig bäst vid längre transporter är ett tips för framtida examensarbetare. 
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