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Uteluftventilerad krypgrund-En sedan länge välkänd riskkonstruktion som fortsätter byggas

Johan Öberg

Uteluftventilerade krypgrunder drabbas ofta av fuktrelaterade problem och kunskapen om varför finns
sedan länge. Ändå byggs konstruktionen i stor skala i det utförande som kommer att ge brukarna
problem i framtiden med hälsa och/eller kostnader för att åtgärda problemen. Denna rapport beskriver
hur en uteluftventilerad krypgrund fungerar fukttekniskt sätt, visar paralleller till den äldre
torpargrunden samt reder ut varför grunderna fortsätter byggas trots de brister som påvisats.

För att få förståelse vilka svåra problem som kan uppstå i en uteluftventilerad krypgrund finns ett eget
kapitel med olika typer av mögel och äkta hussvamp där kännetecken och egenskaper redovisas. Det
finns också ett kapitel med förslag på olika åtgärder som kan vara lämpliga då problem upptäckts i en
krypgrund.

Småhusskadenämden är en statlig myndighet som lämnar bidrag till kostnaderna för att åtgärda fukt- och
mögelskador i en- och tvåfamiljshus och de har märkt en tydlig ökning av anmälningar med
krypgrunder.

Fuktcentrum i Lund har lång erfarenhet av och har forskat kring problematiken med krypgrunder och
klassar konstruktionen som en högriskkonstruktion som inte bör utföras i sin grundform med oisolerade
grundmurar och plastfolie på grundbotten.

Boverket har insett vidden av problemen och kommer att ändra sina byggregler till nästa revidering så
att direktiven vid nybyggande blir tydligare.

Telefonintervjuer med tio stycken olika, större husleverantörer har gjorts för att undersöka deras
inställning till uteluftventilerade krypgrunder. Resultatet visar att de flesta ser konstruktionen som en
risk och inte längre använder sig av den men det finns några av företagen som inriktar sig på större

Uteluftventilerad krypgrund
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Sammanfattning

Uteluftventilerade krypgrunder drabbas ofta av fuktrelaterade problem och kunskapen om
varför finns sedan länge. Ändå byggs konstruktionen i stor skala i det utförande som kommer
att ge brukarna problem i framtiden med hälsa och/eller kostnader för att åtgärda problemen.
Denna rapport beskriver hur en uteluftventilerad krypgrund fungerar fukttekniskt sätt, visar
paralleller till den äldre torpargrunden samt reder ut varför grunderna fortsätter byggas trots
de brister som påvisats.

För att få förståelse vilka svåra problem som kan uppstå i en uteluftventilerad krypgrund finns
ett eget kapitel med olika typer av mögel och äkta hussvamp där kännetecken och egenskaper
redovisas. Det finns också ett kapitel med förslag på olika åtgärder som kan vara lämpliga då
problem upptäckts i en krypgrund.

Småhusskadenämden är en statlig myndighet som lämnar bidrag till kostnaderna för att
åtgärda fukt- och mögelskador i en- och tvåfamiljshus och de har märkt en tydlig ökning av
anmälningar med krypgrunder.

Fuktcentrum i Lund har lång erfarenhet av och har forskat kring problematiken med
krypgrunder och klassar konstruktionen som en högriskkonstruktion som inte bör utföras i sin
grundform med oisolerade grundmurar och plastfolie på grundbotten.

Boverket har insett vidden av problemen och kommer att ändra sina byggregler till nästa
revidering så att direktiven vid nybyggande blir tydligare.

Telefonintervjuer med tio stycken olika, större husleverantörer har gjorts för att undersöka
deras inställning till uteluftventilerade krypgrunder. Resultatet visar att de flesta ser
konstruktionen som en risk och inte längre använder sig av den men det finns några av
företagen som inriktar sig på större produktion med färdiga husmoduler som bara kan
monteras på krypgrunder.



Summary

Outdoor air-ventilated crawlspaces often get affected by moisture-related problems and the
knowledge of why has been known since long. Yet the construction is built on a larger scale
in the performance that will give its users future problems with health and/or costs to attend
the problems. This report describes how an outdoor air-ventilated crawlspace functions
technically with moist, shows parallels to the older model and investigates why the
constructions still are built despite of the shortcomings that have been proven.

To get an understanding for the complex problems that can occur in an outdoor air-ventilated
crawlspace there is an own chapter with different kinds of mould and fungus where signs and
characters are defined. There is also a chapter with suggestions to different solutions that can
be applied when problems are revealed in a crawlspace.

Småhusskadenämden is a government authority that gives contributions to attend moist- and
mould damages in one- and two-family houses and they have noticed a clear increase of
reports with crawlspaces.

Fuktcentrum in Lund has a long experience of and have researched around crawlspaces and
classifies the construction as a high-risk construction that shouldn’t be performed in it’s
original form with un-isolated walls and plastic-foil on the ground.

Boverket have realized the width of the problems and will change their building-regulations to
the next revision so that the directives are clearer.

Telephone-interviews with ten different, bigger house-suppliers have been done to investigate
their attitude towards outdoor air-ventilated crawlspaces. The results show that the majority of
them see the construction as a risk and no longer use it but there are a few of the companies
that aim at bigger production with house-modules that only can be assembled on to a outdoor
air-ventilated crawlspace.
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1 Inledning

Första kapitlet talar om för läsaren varför författaren valt att undersöka uteluftventilerade
krypgrunder och vad syftet med arbetet är. Läsaren får också en fingervisning om hur
rapporten är disponerad och vilka metoder som utförts för att erhålla innehållet och de
slutsatser som framkommer i slutet.

1.1 Bakgrund

På 50-talet blev den uteluftventilerade krypgrunden ett allt vanligare alternativ då småhus
började byggas i större skala. Redan då började fuktrelaterade problem som t.ex. röta och
mögel uppmärksammas och vissa åtgärder gjordes för att försöka rätta till problemen men inte
tillräckligt för att göra konstruktionen säker.

Krypgrunderna fortsatte byggas och produktionen ökade under 70-talet. Under 90-talet fram
tills nu så har den uteluftsventilerade krypgrunden varit det vanligaste alternativet vid
byggande av småhus och några av anledningarna är att krypgrunden är billig att uppföra och
lättplacerad.

Den moderna krypgrunden är idag en riskkonstruktion i vilken det mycket lätt uppstår
fuktproblem, speciellt på sommaren och hösten. Anledningarna kan vara flera men ofta är
orsaken att krypgrunden ventileras med uteluft, alltid är kall och aldrig värms upp. Följden
blir ofta att bjälklaget angrips av mikrobiell påväxt i mer eller mindre omfattning och med
tiden kan detta leda till mögel som ger problem i husets innemiljö och/eller röta som försvagar
byggnadens konstruktion.

Anticimex publicerade hösten 2004 en rapport där de tydligt påvisar de problem som uppstår i
uteluftventilerade krypgrunder. Baserat på deras besiktningsstatistik konstaterar Anticimex att
ca 175 000 av Sveriges ca 500 000 villor med krypgrund har uppenbara skador, alltså 35 %. I
många fall är husägaren omedveten om att krypgrunden är skadad och upptäcker detta vid en
överlåtelsebesiktning då huset ska säljas. (www.anticimex.se)

Eftersom den traditionella villaförsäkringen inte täcker denna typ av fuktskada så blir det
tyvärr en dyr överraskning för ägaren. Det finns metoder för att åtgärda skadorna men
kostnaden kan variera mellan ca 30000 och 300 000 kronor beroende på hur skadan ser ut.
(www.anticimex.se)

Även andra företag varnar för problemet med uteluftventilerade krypgrunder. Isodrän AB som
har lång erfarenhet av fukt i grundkonstruktioner menar att det enda sättet att utföra en
fuktsäker krypgrund på är att värmeisolera alla ytor mot uteluft/mark samt att hålla
temperaturen i kryprummet så hög att fukten inte kan orsaka några skador. (www.isodran.se)

Trots den kunskap som finns om de problem som uppstår i uteluftventilerade krypgrunder så
fortsätts de byggas i större skala i den utformning som gett och kommer att ge brukarna
problem. En naturlig frågeställning som dykt upp hos undertecknad är varför branschen
fortsätter att utföra krypgrunder i den form som beskrivits ovan när konstruktionen är
fukttekniskt labil. Är det bara ekonomin som styr eller är byggbranschen helt enkelt så
konservativ att det måste ta flera decennier för att få till en ändring?
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1.2 Syfte

Rapporten har två syften. Den ska beskriva för läsaren hur en modern uteluftventilerad
krypgrund fungerar och varför det ofta uppstår fuktrelaterade problem i denna. Den ska också
visa varför grunderna, trots kunskaper om dess fukttekniska brister, fortsätter att byggas med
följden att problem med fukt, mögel och röta kan uppstå efter viss tid.

1.3 Avgränsningar

Ämnet krypgrunder är väl utrett och det finns mängder med litteratur och källor på området,
både i böcker och på Internet. Eftersom arbetet är begränsat till 10 poäng så har jag valt att
avgränsa mig till 4 speciella källor i mitt försök att angripa det sistnämnda syftet ovan.Den
största delen blir att telefonintervjua 10 utvalda husleverantörer. De andra delarna blir att
ställa frågor till Boverket, Småhusskadenämden och Fuktcentrum i Lund.

1.4 Metod

För att kunna skriva denna rapport har relevant litteratur studerats, både i bokform och
elektroniskt. Det krävs en hel del kunskap för att förstå den fulla problematik som kan uppstå
i en krypgrund. Sedan har olika husföretag intervjuats via telefon och statliga myndigheter
som Boverket och Småhusskadenämden har kontaktats via E-mail och har fått svara på
utvalda frågor liksom fuktcentrum i Lund.

1.5 Struktur

Rapporten börjar med lite historik om krypgrunder samt visar skillnader och likheter på
torpargrund och uteluftventilerad krypgrund. Därefter beskrivs vilka problem som kan uppstå
i grunderna till följd av fukt. En naturlig följd är sedan att beskriva vilka åtgärder som kan
tillämpas när problemen redan uppstått.

Kapitlen som sedan följer handlar om småhusskadenämdens arbete och deras erfarenheter
från krypgrunder liksom Fuktcentrum i Lund som har stor erfarenhet av krypgrunder och har
forskat på området sedan början på 80-talet. Vidare redovisas Boverkets hållning till
krypgrunder och de telefonintervjuer som gjorts med olika husleverantörer. Ett exempel på
fuktberäkning i en krypgrund redovisas.

Rapporten avslutas med resultatdel där innehållet analyseras och diskuteras. Efter följer
referenslista och bilagor.
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1.6 Liten ordlista

För att underlätta för läsaren kommer nedan en förklaring på en del kanske svårfattliga ord
och uttryck som finns i rapporten.

Fruktkropp Den "ovanjordiska" delen av svampen. Det är t.ex. fruktkropparna
som vi plockar och äter. De kan se ut på många olika sätt beroende
på arttillhörighet.

Mikrobiell påväxt Utbredningen av svamphyfer eller bakterier på ett materials yta.

Mull Pulverformig massa som uppkommer vid förmultning av växt- (o.
djur) delar, humus.

Mycel En svampindivids samlade hyfer. Mycelet är den "underjordiska"
delen av svampen och kan bli flera hundra år gammalt. Om man
liknar ett mycel vid ett äppelträd, så kan man likna fruktkropparna
vid äpplen.

Oxalsyra Viss tvåbasisk syra, som finns i vissa växter

RF Relativ fuktighet. Benäms också ibland som RÅ (Relativ ånghalt).
Definitionen är kvoten mellan luftens aktuella ånghalt vid en viss
temperatur och dess mättnadsånghalt vid samma temperatur. Ges i
procentform.

Röta Svampangrepp som bryter ned virke och försämrar hållfastheten.

Svamphyf Hos svampar, även som åtskilliga alger: lång, ofta förgrenad cell.
Svamparnas näringssamlande del, motsvarande de högre växternas
rötter, stammar och blad, utgöras av fina långsträckta trådar, hyfer,
sammanfiltade till en tät massa eller mycelet.

Svampspor Svamparnas fortplantningskroppar. De har till uppgift att gro och
bilda mycel. Form, färg och storlek på sporerna varierar mellan
olika arter och är viktigt att notera vid artbestämning. Längden på
sporerna är ungefär 1/100 mm (=10 µm), men det varierar mycket
mellan olika svamparter.
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2 Torpargrund och krypgrund

När vi talar om ett utrymme under en byggnad som har ett utrymme med ål- eller kryphöjd
finns flera olika begrepp t.ex. kryprum, krypgrund eller torpargrund. De flesta känner till
begreppet torpargrund och det är lätt att förledas i tro om att torpargrunden och den moderna
uteluftventilerade krypgrunden är samma konstruktion.

Visst är de besläktade med varandra men de skiljer sig mycket ur fuktteknisk synpunkt. Detta
kapitel kommer att visa historien bakom den moderna krypgrunden och beskriva skillnaderna
mellan de olika konstruktionerna

2.1 Historik

Förr hade den tidens enkla hus på landet ingen annan källare än en särskild jordkällare och
grundläggningen utgjordes av naturstensmurar med ett fritt utrymme under bottenbjälklaget.
Detta s.k. kryprum ventilerades med hål i sockeln, ”kattgluggar”, som stod öppna under
sommaren men stängdes under vintern varefter snö skottades upp mot sockeln och utefter
grundmurarna fanns ofta en så kallad mullbänk av torv. Oftast fanns det ingen isolering i
bjälklaget att tala om vilket gjorde att det måste ha varit ganska kallt på golvet, speciellt under
vintrarna. (Bjerking, 1989).

Denna kryprumsgrundläggning i sin ursprungliga form kallades i dagligt tal torpargrund och
utfördes fram till 1900-talets början. Namnet säger var grundläggningen i regel tillämpades.
(Bjerking, 1989).

Figur 1 Gammaldags torpargrund
(www.isodran.com)

Efter viss försöksverksamhet under 50-talet så introducerades den moderna kryprumsgrunden
och flera olika modeller kom till användning. (Bjerking, 1989).

Bland konstruktionsprinciperna kan nämnas öppen plintgrund, uteluftventilerat kryprum,
inneluftventilerat kryprum samt oventilerat kryprum. (Nevander, Elmarsson, 1994). Det är de
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uteluftventilerade krypgrunderna som varit vanligast förekommande och som gett de största
problemen med fukt, röta och mögel. Följande avsnitt kommer att visa släktskapet och
skillnaderna mellan torpargrunden och den uteluftventilerade krypgrunden.

2.2 Torpargrund

Många av oss känner till ordet torpargrund och det händer ofta att ordet används som
samlingsnamn för alla typer av grunder med fribärande bjälklag men torpargrunden skiljer sig
avsevärt från moderna krypgrundskonstruktioner. Den enda egentliga gemensamma nämnaren
är ett hålrum under byggnaden. (Nevander, Elmarsson, 1994).

I den traditionella torpargrunden förs husets laster ner genom plintar och mellan plintarna
finns en ickebärande grundmur av stenskärv. Grundläggningen var vanlig eftersom den var
enkel att utföra och kunde anläggas i kuperad terräng. Det behövdes inga stora
schaktningsarbeten och det var relativt enkelt att höjdreglera plintar och grundmurar.
(Åberg, 1995).

Eftersom bottenbjälklaget var dåligt isolerat eller inte alls samtidigt som den varma
skorstensstocken var förankrad under huset så tillfördes värme nere i grunden. Socklarna
isolerades på insidan med torvmull, en s.k. ”mullbänk”, och under vintern isolerades utsidan
genom att snö skottades upp mot stengrunden. Samtidigt stängdes kattgluggarna till vintertid
för att minska golvdraget. (Se figur 1.) (Nevander, Elmarsson, 1994).

Torpargrunden kan alltså beskrivas ungefär som en ”varmgrund” där temperaturen i
bostadsutrymmet och i kryprummet är relativt lika. Detta gjorde i sin tur att den relativa
fuktigheten sällan överskred de 70 % som ger utrymme för mikrobiell påväxt.
(www.isodran.com).

När byggnaderna fördes upp valdes ofta den lämpligaste marken att bygga på så att problem
med tillrinnande vatten undveks och sköttes huset på rätt sätt så fungerade grunden tämligen
väl. Det förekom dock ofta att bjälklagsändarna efter en tid angreps av röta p.g.a. kapillär
vattenuppsugning genom mullbänken och genom de fuktiga grundmurarna.
(Nevander, Elmarsson, 1994).

2.3 Uteluftventilerad krypgrund

Den moderna uteluftventilerade krypgrunden har liksom torpargrunden små ventiler i
grundmuren men ventileras året om. Det kan ibland hända att ventilerna kompletteras med en
vertikal självdragskanal eller förstärks med en frånluftsfläkt. (Åberg, 1995)

Den huvudsakliga värmeisoleringen ligger i bottenbjälklaget som är relativt tätt. Den
ursprungliga murstocken som var varm året om har ersatts av andra värmekällor och i
kombination med ett välisolerat bjälklag gör detta att den moderna krypgrunden håller ett
kallare klimat med en temperatur nära utetemperaturen. (Nevander, Elmarsson, 1994).

Konstruktionen kan se ut på olika sätt men vanligtvis så muras en grundmur med
lättklinkerblock upp på en gjuten betongsula varpå grundmuren putsas utvändigt. Alternativt
placeras prefabricerade betongbalkar ut på plintar. Konstruktionen kan variera i kryphöjd men
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vanligtvis fås en höjd på ca en halv meter eller lite till. (Åberg, 1995). Bottenbjälklaget kan
vara av trä, lättbetong, betong, lättklinkerbetong eller en kombination av dessa material.
Ingjutna detaljer av impregnerat trä kan förekomma vilket ofta ger upphov till dålig lukt då
impregneringen bara skyddar mot röta och inte mögel. (Åberg, 2000).

På vintern är luften i kryputrymmet varmare än ute eftersom marken har stor värmekapacitet
och har lagrad värme från sommarhalvåret. Dessutom fås en del värmetillskott genom
bjälklaget. När sommaren börjar har marken i krypgrunden kylts ner under vinterhalvåret och
klimatet i grunden är ofta betydligt kallare än uteluften. När utomhusluften ventileras in i
kryputrymmet så kyls den ner och den relativa fuktigheten stiger eftersom kall luft inte kan
bära lika mycket fukt som varm luft. I vissa fall kan till och med kondens fälla ut i grunden.
(Åberg, 2000)

Fukt kan även komma från andra källor än ventilationsluften. Den kan sugas upp kapillärt
beroende på markförhållanden och marken i grunden kan avge stora fuktmängder om en
fuktspärr saknas. Vid bristfällig dränering eller fel markavvägning från byggnaden kan vatten
transporteras genom grundmurarna in till kryputrymmet. (Nevander, Elmarsson, 1994).

Figur 2 Uteluftventilerad krypgrund
 (www.isodran.com)
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3 Fuktberäkning av uteluftsventilerad krypgrund

För att visa ungefär hur fukt kan beaktas och och även beräknas teoretiskt så ges ett enkelt
exempel i detta kapitel.

3.1 Fuktbalans

I ventilerade utrymmen, t.ex. krypgrunder, kan fukttillståndet studeras genom att balansera
tillförd fukt med bortförd fukt. För att bestämma den relativa fuktigheten i
ventilationsutrymmen krävs förutom fukttillståndet att temperaturtillståndet är känt. En
fuktbalans för ett ventilerat utrymme förutsätter följande kontinuitet:

lagratavgivettillförd GGG +=   [kg/s] (Peterson, 2003)

Den sista termen är den fukt som lagras i konstruktionen som följd av variationer i
fukttillståndet men ofta bortser man från fuktkapacitetens inverkan och ställer upp
fuktbalanser utifrån stationära förhållanden. Eftersom fuktkapaciteten ger effekter av
fördröjning och dämpning av fuktvariationer så ger stationära beräkningar därmed en bild av
fuktförhållanden som ligger på den säkra sidan. Sambandet ovan förenklas alltså till följande:

avgivettillförd GG = (Peterson, 2003)

Detta samband får beskriva fukttillståndet i ett ventilationsutrymme under fullständig
omblandning av luften. (Peterson, 2003)

3.2 Simulation av fukttillståndet i en uteluftventilerad krypgrund på
sommaren

Genom att ställa upp samband mellan fukt som tillförs krypgrunden och fukt som bortförs
från krypgrunden samt förutsätter att fullständig omblandning av luften sker kan
fukttillståndet i grunden beräknas. Figuren nedan visar de fukttransporter (betecknas som G)
som beaktas i beräkningen. (Peterson, 2003)

Figur 3 Fukttransport i en krypgrund
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Utifrån figuren kan följande ekvation ställas upp:

4321 GGGG ++=  som mer detaljerat kan betecknas:

( ) ( ) ( ) AgvvVnA
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⋅
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−
=−⋅

⋅
36003600

z = ånggenomgångsmotståndet för bjälklaget [s/m]
A = aren för bjälklaget/grunden [m²]
V = luftvolymen i kryputrymmet [m³]
vkr = ånghalten i kryprummet [kg/m³]
vu = ånghalten utomhus [kg/m³]
vi = ånghalten inomhus [kg/m]
n = luftomsättningen i kryputrymmet [oms/h]
gm = fuktavgivning från marken till kryputrymmet [kg/m²s] (Peterson, 2003)

I exemplet görs följande antagningar:

Byggnaden är utförd med krypgrund som är 8 x 12 m = 96m² och den har en fri höjd på 0.75
m mellan markyta och bjälklag. Grundmurarna är av 200 mm betonghålblock och kan
betraktas som täta. Bjälklaget har diffusionmotståndet 70 000 s/m och ventilationen i
krypgrunden är 3 oms/h.

Utomhustemperaturen är 22°C och RF = 80%. Detta ger vu = 15.5
Inomhustemperaturen är 20°C och RF = 80% Detta ger vi = 13.8
Krypgrundstemperaturen antas vara 14°C
Fuktavgivningen från marken är 1 x 10-6

Fuktbalansen ställs upp: 4321 GGGG ++=
Ekvationen med givna data ser nu ut så här:
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Eftersom alla variabler är kända utom vkr så kan denna lösas ur ekvationen.
Alltså: vkr ges till 16.3 g/ m³.

Eftersom vi vet vilken temperatur som råder i krypgrunden kan nu RF beräknas. Då
mättnadsånghalten för 14°C är 12.07 g/ m³ så är RF = 16.3/12.07 = större än 1, alltså 100%!

Vi har kondensation i kryputrymmet vilket innebär en klar mögelrisk och till och med risk för
röta.



9

4 Problem till följd av fukt

Det finns många följdproblem som kan uppstå då en konstruktion angrips av fukt. Följande
kapitel tar upp de vanligaste problemen till följd av inträngande fukt som kan uppstå i en
krypgrund.

4.1 Mikrobiell påväxt

I den litteratur som jag läst om krypgrunder och på olika Internetsidor så förekommer
begreppet mikrobiell påväxt ofta. Mikrobiell påväxt kan definieras som utbredningen av
svamphyfer eller bakterier på ett materials yta. Eftersom det finns många olika typer av
mikrobiell påväxt belyser jag endast de vanligast förekommande typerna i samband med
byggnader och krypgrunder.

4.2 Mögel och hussvamp

4.2.1 Brunrötesvampar

Brunrötesvampen bryter ned virket och brunfärgar det. Till slut blir virket sprött och spricker
upp i kuber varpå hållfastheten försämras. Ett annat namn för denna typ av röta är
krympningsröta. Till denna grupp hör den fruktade äkta hussvampen. (www.anticimex.se).

4.2.2 Blånadssvampar

Denna typ av svamp växer inuti virket och ger missfärgning men ingen nedbrytning.
(www.anticimex.se).

4.2.3 Blånadsangrepp

Ett blånadsangrepp ökar virkets vattenupptagningsförmåga och kan dölja ett rötangrepp.
(www.anticimex.se).

4.2.4 Mögelsvampar

Mögelsvamparna växer bara ytligt och orsakar ofta missfärgningar och dålig lukt. Mögel
bryter inte ner virket. (www.anticimex.se). Det finns tiotusentals olika mögelsvampar,
normalt sett utomhus, som när den växer bildar fruktkroppar där det bildas svampsporer.
Sporerna är lätta och sprids med vinden till olika platser där de börjar gro och bildar nya
svampar. (www.br.carlbro.se).

Sporerna hamnar till slut också i vår inomhusmiljö och i en torr miljö kan de vara i sovstadiet
i tusentals år men med ett fukttillskott kan de börja utvecklas till svampar på en vecka.
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Sporerna har ingen egenlukt och filtreras normalt bort från inandningsluften genom
människans mekaniska försvarssystem. (www.br.carlbro.se).

Den begränsande faktorn för svampar är vatten. Hus ska byggas så att byggnadsmaterialet
förblir torrt under hela husets livstid samt skyddas mot regn och markvatten.
(www.br.carlbro.se).

4.3 Äkta hussvamp

Av de brunrötesvampar som angriper byggnader är den äkta hussvampen den farligaste
varianten eftersom den själv kan föra fukt till konstruktionen och skapa sina egna
levnadsförutsättningar. Vid rätt förhållanden (30 % fuktkvot i virket och + 20°C) växer den
snabbt, ca 6mm per dygn. (www.anticimex.se).

När svampen bryter ner virket så bildas oxalsyra och för att överleva måste svampen
neutralisera syran med t.ex. kalk. Hussvampen växer till en början med ett vitt, flockigt
mycel, både inuti och utanpå virket, och i fuktig miljö avsöndrar mycelet klara droppar rent
vatten. Detta har gett dess latinska namn Serpula lacrymans (Lacrymans = den gråtande).
(www.anticimex.se).

Så småningom övergår mycelet i ett gulgrått hinnliknande överdrag i vilket det bildas
millimetertjocka strängar som svampen sedan använder sig av för att sprida sig över större
ytor, även över sådana material som den inte kan få näring ifrån t.ex. sten.
(www.anticimex.se).

Att bli av med ett hussvampsangrepp är ett svårt och väldigt krävande arbete där allt angripet
material samt en säkerhetsmarginal in i friskt virke måste avlägsnas. Konstruktionen måste
torkas och alla material och mark kan behandlas med bekämpningsmedel mot svamp.
(www.anticimex.se).

Figur 4 Hussvampangripet bjälklag
(www.smahusskadenamden.se)
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Figur 5 Hussvampangripen krypgrund
(www.smahusskadenamden.se)
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5 Åtgärder i skadade uteluftsventilerade krypgrunder

Eftersom problemen med fukt i krypgrunder är så omfattande så har olika metoder för att få
bukt med fukten och dess följdproblem utvecklats. Detta kapitel kommer att visa olika
åtgärder mot fukt i krypgrunder där källorna främst är från Anticimex, som har mångårig
erfarenhet av fuktskador och hur man förebygger och skyddar mot fuktskador, samt Olle
Åberg i samarbete med Fuktcentrum i Lund.

Olle Åberg har tillsammans med Fuktcentrum, Byggforskningsrådet (BFR) och Svenska
Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) utarbetat en serie informationsskrifter kallad
”Fuktsäkerhet i byggnader” där forskningsresultat och erfarenheter från fältstudier
sammanfattas i praktiska rekommendationer och exempel på bra fukttekniska lösningar.
Bland annat har de utgett skriften ”Kryprumsgrunder” och ”Åtgärder mot fukt i
kryprumsgrunder” som båda har använts till innehållet i denna rapport.

Det finns också en intressant lösning som just nu undersöks av Sveriges Provnings- och
Forskningsinstitut (SP) där idén bygger på att en luftkudde fyller hela utrymmet i
krypgrunden och på så sätt stänger ute både luft- och markfukt och höjer temperaturen i
husgrunden. Utvärderingen beräknas vara klar till hösten 2005. (www.sp.se)

Figur 6 Luftkudde i krypgrund
(www.sp.se)

Värt att veta är att följande åtgärder är generella sådana och att varje grund är unik. En
fackman ska alltid kontaktas för att utreda den bästa åtgärden för just det kryprum som är
aktuellt.

5.1 Grundbottenisolering

Syftet med att isolera grundbotten i en uteluftventilerad krypgrund är att minska
värmekapaciteten så att temperaturnivån ökar under sommaren och att minska avdunstningen
av markfukt. RF blir därmed lägre under sommaren och kondensationsrisken minskar.
Förutsättningarna för mögel att börja gro minskar och levnadsvillkoren för redan befintligt
mögel försämras. (Åberg, 2000).

Har byggnaden ett bottenbjälklag av trä bör en isolering med högt ångmotstånd väljas eller så
kompletteras isoleringen med en fuktspärr av plastfolie. Det kan också vara nödvändigt att
förbättra isoleringen av rörinstallationer i kryputrymmet eftersom att åtgärden bidrar till lägre
vintertemperatur. De lämpligaste objekten för denna åtgärd är hus utan eller med svag lukt i
krypgrunden, där lukten inte bedöms som ett problem. (Åberg, 2000).

Fördelarna med att grundbottenisolera är att behovet av skötsel och tillsyn inte förändras samt
att åtgärden kan användas till hus som ofta står ouppvärmda, exempelvis sommarstugor.
(Åberg, 2000).

Nackdelarna är att åtgärden inte löser problem med lukt och att temperaturen under vintern
blir lägre i krypgrunden.
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Åtgärden kan kombineras med fungicidbehandling av organiska material i kryputrymmet och
bottenbjälklaget kan tätas mot luftläckage kombinerat med montering av tilluftsventiler och
ökad ventilation inomhus för att minska lukt. (Åberg, 2000).

Figur 7 Grundbottenisolering
 (www.viivilla.se)
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5.2 Varmbjälklag

Ett varmbjälklag innebär att ett uteluftventilerat kryprum med isolerat träbjälklag byggs om
till ett inneluftventilerat bjälklag med ny värmeisolering av cellplast på undersidan.
Krypgrunden är alltså fortfarande uteluftventilerad och om det inte fanns innan så ska en
plastfolie täcka markytan i grunden. (Åberg, 2000).

Syftet med åtgärden är att höja temperaturen i reglar och syllar så att RF ska bli så låg att
tillväxt av mögel förhindras samt att förhindra lukt från kryputrymmet att komma inomhus.
Den nya blindbottenytan av cellplast är betydligt mer beständig mot fukt än den gamla av trä.
(Åberg, 2000).

Denna metod är lämplig att genomföra på objekt som har grunder och bottenbjälklag med
utbredd mögelpåväxt och besvärande lukt och krypgrunder som är för otäta för att ventileras
med undertryck t.ex. en del balkgrunder. (Åberg, 2000).

Fördelar med åtgärden är att spridning av lukt till innemiljön kan förhindras och stor del av
mögelangripet material blir avlägsnat. (Åberg, 2000).

Nackdelar är behovet av arbetskrävande och omfattande arbetsinsatser i kryputrymmet, att det
krävs väldigt noggrant tätningsarbete mot luftläckage och att det krävs efterkontroller som i
många fall leder till extra tätningsarbeten mot luftläckage. Normalt krävs det dispens från
reglerna för arbetarskydd för att kunna genomföra ombyggnaden. (Åberg, 2000).

I samband med ombyggnaden så bör byggnaden förses med mekanisk ventilation.
Kryputrymmet behålls alltså som uteluftventilerat och ska rensas från organiskt material. I
golvet vid ena gaveln placeras tilluftventiler i golvet och vid andra gaveln monteras en
frånluftskanal med fläkt. (Åberg, 2000).

Figur 8 Varmbjälklag
 (www.viivilla.se)
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5.3 Undertrycksventilation och Grundbottenisolering

Denna åtgärd fungerar bäst i kryprum som har gjutna eller murade grundmurar och med
betong eller lättbetongbjälklag med ovanpåliggande träregelstomme med isolering där
värmemotståndet är lågt. Metoden innebär att ventiler och andra hål i grundmuren tätas och en
frånluftsfläkt installeras och justeras så att ett undertryck uppstår i kryprummet.
Grundbottenisoleringen kan utföras med 100 mm expanderad cellplast som läggs i 2 skikt
med förskjutna skarvar samtidigt som grundmuren isoleras på insidan eller med lös,
kapillärbrytande lättklinker ovanpå en fiberduk samtidigt som utvändiga sockelelement
isolerar vid bjälklagskanten. (Åberg, 2000).

Syftet med undertrycksventilation och grundbottenisolering är att höja temperaturen i
kryprummet för att RF ska bli lägre samt att aktivt hindra lukt från kryprummet och
bottenbjälklaget att tränga in till bostaden. (Åberg, 2000).

Fördelarna med åtgärden är att luktspridning inomhus förhindras i hög grad och att äldre
byggnader med kalla golv kan få ökad komfort och liten minskning av byggnadens
uppvärmningsbehov. (Åberg, 2000).

Nackdelarna är att åtgärden kan vara arbetskrävande med efterkontroller som medför extra
tätningsarbeten och injustering av luftflöde. Lukt kan ibland tränga in vid t.ex. hård blåst och
byggnaden ska vara uppvärmd till ca 20°C under uppvärmningssäsongen. (Åberg, 2000).

Det finns anledning att utfärda en varning till en annan liknande åtgärd där endast
undertrycksventilation utan värmeisolering av grundbotten förekommer. Metoden kan vara
vansklig eftersom endast luktproblemet åtgärdas men inte fuktproblemet vilket innebär att
mögelangrepp i krypgrunden kan fortsätta och i värsta fall förvärras fuktskadan. Ånghalten i
ventilationsluften inifrån har högre ånghalt än ventilationsluft utifrån, men utan
grundbottenisolering och grundmursisolering blir temperaturökningen i krypgrunden liten och
därmed RF fortfarande hög. (Åberg, 2000).

Figur 9 Undertrycksventilation och grundbottenisolering
 (www.viivilla.se)
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5.4 Inneluftventilerat varmt kryprum

Att göra om en uteluftventilerad krypgrund till en inneluftventilerad, varm krypgrund är en
lämplig åtgärd för byggnader med grunder som har utbredd mögelpåväxt och besvärande lukt
från bottenbjälklaget. Blindbotten och bjälklagsisoleringen rivs medan bjälklagskanten och
grundmuren isoleras utvändigt. På grundbotten läggs isolering och ny plastfolie. En
frånluftsfläkt installeras och injusteras så att undertryck råder i kryprummet. Inomhusluft leds
ner genom ventiler. (Åberg, 2000).

Syftet med åtgärden är att höja temperaturnivån i krypgrunden så att RF i träkonstruktionen
ska bli så låg att mögel inte kan växa, att avleda kvarvarande lukt samt att avlägsna
mögelangripet material i bjälklaget. (Åberg, 2000).

Fördelarna med denna metod är att luktspridning till inomhusluften kan förhindras och en stor
del av mögelangripet material avlägsnas. (Åberg, 2000).

Nackdelarna är att åtgärden är arbetskrävande, att det krävs efterkontroller som normalt
medför extra tätningsarbeten och injustering av luftflöde samt att byggnaden bör vara
uppvärmd under uppvärmningssäsongen. (Åberg, 2000).

Företaget Isodrän AB förespråkar denna metod framför allt vid nybyggande. De har lång
erfarenhet av fukt i grundkonstruktioner och hur de ska byggas för att undvika framtida
fuktproblem eller åtgärda redan uppkomna. Isodrän har utvecklat en speciell isoleringsskiva
som besitter tre viktiga egenskaper. Isodränskivan är nämligen värmeisolerande, dränerande
och kapillärbrytande på samma gång. (www.isodran.com).

Figur 10 Inneluftventilerad krypgrund
(www.viivilla.se)
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Figur 11 Varmgrund med Isodränskivor
(www.isodran.se)

Isodrän Ab menar att den enda möjligheten att utföra en fuktsäker krypgrund är att
värmeisolera alla ytor mot uteluft/mark samt att hålla temperaturen i kryputrymmet så hög att
fukten i kryputrymmet inte kan förorsaka några skador på organiskt material som har kontakt
med kryputrymmet. Då först elimineras risken för fukt och mögelskador. (www.isodran.com)

5.5 Avfuktare

Metoden att installera en krypgrundsavfuktare förespråkas av t.ex. Anticimex och är en
relativt billig åtgärd som kräver liten arbetsinsats. Metoden kan fungera både på byggnader
som är mindre skadade som t.ex. påväxt på blindbotten och byggnader som är mer skadade
med t.ex. luktproblem i bjälklaget och även i förebyggande syfte.

Syftet med åtgärden är att minska RF i kryputrymmet till så låg nivå att mögel inte kan växa.
Avfuktningstekniken utvecklades under andra världskriget främst för att skydda krigsfartygen
och annat försvarsmateriel från korrosion och är idag en etablerad teknik där det finns en bra
lösning för just krypgrunder, s.k. sorbtionsavfuktare. Sorptionsavfuktaren fungerar bra i det
klimat som finns i en krypgrund d.v.s. tar bort fukten från luften vid låga temperaturer
samtidigt som den har möjlighet att skapa ett undertryck vilket gör att eventuell lukt inte
stiger upp i bostadsutrymmet. (www.anticimex.se)

Fördelarna med denna åtgärd är att fuktigheten i kryputrymmet kan ställas in på önskad nivå
och effekten är omedelbar och kontrollerbar. Det krävs liten arbetsinsats och åtgärden är ofta
tillämpbar i kryputrymmen som är svårtillgängliga. (Åberg, 2000)

Nackdelarna är att åtgärden ger en drifts- och servicekostnad och metoden ger ingen garanti
mot kvarstående lukt i bostadsutrymmet. (Åberg, 2000)
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Figur 12 Principskiss på krypgrundsavfuktning
(www.anticimex.se)

5.5.1 Så fungerar avfuktningen.

1. Den torra luften blåses genom ett rörsystem och sprids i hela grunden innan den sugs
tillbaka till avfuktaren.

2. Installationen skapar ett undertryck i grunden, vilket minskar risken för dålig lukt från
densamma.

3. För att förhindra att marken ger fukt ifrån sig, skall den täckas med en plastfolie. Alla
ventiler måste också tätas för att förhindra fuktig luft från att komma in i grunden.

4. Avfuktaren avlägsnar fukten genom en luftström som blåses ut ur huset.
(www.anticimex.se)

En hygrostat talar om för avfuktaren när den ska avfukta eller vila. Det gör att
energiförbrukningen blir väldigt låg, vilket är bra eftersom avfuktaren ska vara igång resten
av husets livslängd. (www.anticimex.se)

Till skillnad mot en vanlig kylavfuktare som arbetar bäst i rumstemperatur så kan en
sorptionsavfuktare avfukta effektivt i krypgrundstemperatur och enda ner under nollpunkten.
Ett av de fasta torkmedel som används är en kristall som heter Silicagel. Silicagel är en
kristall som kan ta upp mycket fukt, ca 40 % av sin egen vikt eftersom det inuti kristallen
finns mikroskopiska sporer som gör att ytan inuti kristallen blir mycket stor. (Broschyr för
Corroventa CTR 300 TT-avfuktare för krypgrunder).
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6 Småhusskadenämden

Småhusskadenämden är en statlig myndighet som lämnar bidrag till kostnaderna för att
åtgärda fukt- och mögelskador i småhus. Bidrag kan ges till hus byggda före 1989, men som
är yngre än 30 år. Sedan starten 1986 har ca 14000 ansökningar om bidrag lämnats in.

6.1 Erfarenheter från småhusskadenämden

I samarbete med Avdelningen för byggnadsteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan gav
småhusskadenämden ut en rapport år 2001 där man sammanställt erfarenheterna från de
konsulter som gjort uppdrag åt småhusskadenämden och avsikten var att kunna utnyttja
erfarenheterna för framtida byggande. Erfarenheterna kunde sedan sammanställas i olika
punkter där en av punkterna tydligt påpekade: ”Bygg inte med uteluftventilerad krypgrund.”
Huvuddelen av konsulterna (89 av 95) som bidragit till rapporten instämde med påståendet
“Uteluftsventilerade krypgrunder drabbas ofta av skador”. (www.smahusskadenamden.se)

6.2 Ökning av ansökningar gällande krypgrunder

Jag har kontaktat småhusskadenämden för att få en uppfattning om hur vanligt det är med
skador relaterade till just krypgrunder och för att höra deras inställning till konstruktionen. Jag
berättade om mitt arbete och frågade hur många av alla anmälningar som representeras av
krypgrunder, om anmälningarna med krypgrunder ökat på senare år och hur
småhusskadenämden ser på krypgrunder.

Ett snabbt svar kom från Ulla Sjöberg på småhusskadenämden. Sjöberg påpekade att de på
småhusskadenämden ser en hel del av problemen med krypgrunder. Hon kunde inte uppge
någon exakt statistik men mellan tummen och pekfingret så trodde Sjöberg att ca vart tredje
ärende som anmäls är en krypgrund. Vidare påpekade Sjöberg att ansökningarna från
fastighetsägare med krypgrunder har ökat under de senaste åren men eftersom
småhusskadenämden inte får hjälpa till i hus som är byggda efter 1988 så finns inte de allra
nyaste husen med i deras register.

Sjöberg menar, av småhusskadenämdens dagliga kontakter med allmänheten att döma, att
även relativt nya hus med krypgrunder hunnit drabbas av skador. En del har rapporterat om
mikrobiell påväxt redan efter två år. Sjöberg menar också att det är upprörande att dessa
grunder får byggas när kunskapen om bristerna med konstruktionen finns och har funnits
länge men att även Boverket nu insett detta. Sjöberg tror att deras byggregler efter nästa
revidering kommer att innehålla någon form av varning, men inte ett totalförbud.
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7 Fuktcentrum vid LTH, Lunds Tekniska Högskola

Fuktcentrum vid LTH är ett kunskapscentrum för byggrelaterade fuktfrågor som inrättades
2000 och är en fortsättning av verksamheten som sedan 1980 kallats ”Fuktgruppen i Lund”.
Fuktcentrums medlemmar utgörs av ca 20 forskare, doktorander och tekniker från olika
avdelningar vid LTH och meningen är att Fuktcentrum ska verka för att stärka forskning,
utveckling, utbildning och information genom att utgöra en länk mellan grundläggande
forskning och olika tillämpningar. (www.fuktcentrum.lth.se).

7.1 Fuktcentrums mål och vision

Fuktcentrum har som målsättning att förbättra kunskaperna och förutsättningarna för ett
fuktsäkert utförande vid nybyggnad och ombyggnad samt för ett korrekt åtgärdande av
fuktproblem och fuktskador i befintliga byggnader. Förutom forskningen så informeras även
branschen om dessa frågor. (www.fuktcentrum.lth.se).

Fuktcentrums vision är att kunskaperna om fuktproblem i byggnader ska bli större hos
branschens olika aktörer. Helst till en nivå där skador och ohälsa p.g.a. okunnighet om fukt är
sällsynta. (www.fuktcentrum.lth.se).

7.2 Fuktcentrums syn på uteluftventilerade krypgrunder

Lars-Erik Harderup är Universitetslektor på avdelningen för byggnadsfysik vid LTH och även
föreståndare för Fuktcentrum. Harderup har lång erfarenhet av fuktproblematik i grunder
generellt och krypgrunder i synnerhet så jag ställde några frågor till honom via E-mail för att
höra hans åsikter om just uteluftventilerade krypgrunder. Frågorna löd:

• Borde uteluftventilerad krypgrund få byggas idag när kunskapen om dess benägenhet
att utveckla fuktproblem är så utbredd?

• Varför tror du en köpare idag väljer krypgrund istället för platta på mark med
underliggande isolering som idag räknas som en relativt fuktsäker konstruktion?

• Skulle konstruktionen rent av förbjudas?

Harderup tyckte att den uteluftventilerade krypgrunden helt klart är en högriskkonstruktion
även om den utförs med ordentlig fuktspärr på marken o.s.v. Förr eller senare blir det problem
med höga fukthalter eller till och med kondens enligt harderup.

Harderup tyckte också det är svårt att sätta sig in i hur en annan person tänker men han tror att
kunskapen hos allmänheten i frågan om krypgrunder är ganska dålig och att man kanske
väljer en krypgrund av traditionella skäl. Han tycker inte att konstruktionen ska förbjudas utan
istället utvecklas.
Harderup hänvisar också till sin kollega på avdelningen för byggnadsmaterial, Bertil Persson,
som just nu är med och genomför ett 11-årigt försöksprojekt på krypgrunder i Tingsryd där
försöken går ut på att fylla grundbotten med ett 250 mm lager lättklinkerkulor. Detta enligt
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Harderup för att minska RF i grunden. Då markens värmetröghet minskar så följer
krypgrundens temperaturkurva lättare uteluftens så att temperaturskillnaderna inte blir så
markanta.

Markisoleringen i krypgrunden ökar temperaturen mellan två och tre grader sommartid
vilket är tillräckligt för att mögelpåväxt i någon nämnvärd omfattning skall elimineras
(mindre än 20 % risk). I och med att temperaturen kan ökas med ett par grader, sommartid,
kan också RF i krypgrunden minskas med ett tiotal procent. ( Persson, 2005)

Jag kontaktade också Bertil Persson och förde en diskussion med honom angående den
luftkudde som för tillfället utvärderas av SP och där framkom det att Persson var skeptisk till
metoden. Persson menade att det visat sig kunna växa mögel på sådan plast då den skrapats
lätt t.ex. och då falerar ju hela idéen. Persson trodde mer på projektet med lättklinkerkulor i
grundbotten som hittills påvisat goda resultat. Han pekade också på att det fanns ett större
kommersiellt intresse i försöket med luftkudden eftersom det är en dyrare metod som det går
att tjäna pengar på. Att fylla botten med lekakulor är för billigt och för enkelt menar Persson.

Persson skickade en rapport (Renovering av krypgrundläggning för småhus) på de resultat
som hittills framkommit i fältförsöket med lättklinkerkulor och där kan utläsas att
mögelriskerna minskas betydligt med metoden.
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8 Boverket

Boverket är en nationell myndighet för frågor rörande samhällsplanering, stads- och
bebyggelseutveckling, byggande, förvaltning och bostadsfrågor. Boverket sköter också den
centrala administrationen av statligt bostadsstöd i form av bidrag till finansiering av bostäder.
(www.boverket.se).

Genom att beakta de konsekvenser som deras beslut och övriga verksamhet kan få ska
Boverket inom sina ansvarsområden främja en hållbar utveckling. Dessutom har Boverket
sektoransvar för byggsektorn och sektoransvar för miljöfrågor och handikappfrågor samt
ansvar för samordning, uppföljning och rapportering on hur miljökvalitetsmålet God bebyggd
miljö uppfylls. Även den övergripande miljömålsfrågan som avser fysisk planering och
hushållning med mark, vatten och byggnader är Boverkets ansvar. (www.boverket.se).

8.1 BBR:s kapitel 6:5 som behandlar fukt.

I Boverkets byggregler kapitel 6:5 som behandlar fukt har jag hittat två underkapitel som klart
och tydligt säger hur man ska uppföra en byggnad och grund. Dessa stycken som jag citerar
längre ner stämmer inte överens med hur konstruktionen för en uteluftventilerad krypgrund
utförs.

6:511 Skadlig fukt

”Byggnader som skall utformas så att skador, mikrobiell påväxt, elak lukt eller
andra hygieniska olägenheter till följd av byggfukt eller inträngande fukt inte
uppkommer. I våtutrymmen skall ytskikt samt fogar, anslutningar och
genomföringar i dessa utformas så att de lätt kan hållas rena och så att de inte
medverkar till att mögel uppstår.” (www.boverket.se).

6:531 Grundkonstruktion

”Byggnaders grundkonstruktioner skall utformas så att varken konstruktionen
eller utrymmen i byggnaden kan skadas av fukt. Golv- och väggkonstruktioner,
bottenbjälklag samt anslutande byggnadsdelar skall utformas så att uppkomst av
skadlig fukt förhindras. Utrymmen under bottenbjälklag skall ventileras i den
utsträckning som krävs för att uppkomst av skadlig fukt skall förhindras.”
(www.boverket.se).

8.2 Telefonintervju med Göran Hedenblad på Boverket

För att ta reda på hur Boverket ställer sig till uteluftventilerade krypgrunder idag så ringde jag
upp dem och blev hänvisad till Göran Hedenblad på Bygg- och förvaltningsenheten. Svaren
till intervjufrågorna bygger på de anteckningar som jag gjort vid intervjutillfället vilket
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innebär att marginal för felcitat kan förekomma. Frågorna som ställdes redovisas nedan med
Göran Hedenblads svar direkt efter frågan.

1. Anticimex gav i höstas ut en rapport där de belyser vilket stort antal skadade
krypgrunder som finns ute i landet. Anser ni på Boverket att uteluftsventilerade
krypgrunder ska få fortsätta byggas i sitt nuvarande utförande trots att de väldigt
ofta drabbas av fuktrelaterade skador?

Svar: Boverket håller på med en revidering av byggreglerna just nu och vi beräknar få
in olika svar nästa vecka som varit ute på remiss. Det blir dock inte tal om
någon konstruktionsändring utan mer ett klarifierande av våra direktiv.

2. I Boverkets Byggregler kap.6:511 och 6:531 står ju klart och tydligt att
”Byggnader ska utformas så att skador, mikrobiell påväxt, elak lukt eller andra
hygieniska olägenheter tillföljd av byggfukt eller inträngande fukt tillkommer”
samt ”Byggnaders grundkonstruktioner skall utformas så att varken
konstruktionen eller utrymmen i byggnaden kan skadas av fukt.” Dessa krav
uppfylls uppenbarligen inte av den uteluftsventilerade krypgrunden som under
sommarhalvåret erhåller över 70 % fuktighet eller till och med
kondensutfällning p.g.a. att ventilationsluften kyls i grunden.

Svar: Det verkar inte vara många som tar detta till sig och det är därför vi vill
förtydliga reglerna. I nuvarande utförande med plastfolie på marken så
uppfyller inte den uteluftventilerade krypgrunden de krav som ställs. I de
kommande reglerna är det tänkt att grunden högst får uppnå ett kritiskt
fukttillstånd på 75 % RF och konstruktionerna skall dimensioneras därefter.

3. Finns några utredningar gjorda eller rapporter som ni på Boverket publicerat där
ni utreder riskerna med uteluftsventilerade krypgrunder?

Svar: Det finns två skrifter från Fuktcentrum, LTH där information ges om
krypgrunder med risker och olika förslag på åtgärder vid skador på grunden.

4. Hur tycker du branchen i stort förhåller sig till uteluftsventilerade krypgrunder?
Finns någon medvetenhet om att det faktiskt är en riskkonstruktion? Vissa
husleverantörer skickar t.o.m. en avfuktare med till krypgrunden vilket i sig är
en bekräftelse på att grunden inte är fuktsäker.

Svar: Det är ju en väldigt konservativ marknad som ofta tar tid på sig att ta till sig
nyheter men jag tror att medvetenheten om problemen med krypgrunder ökar
överlag. Min privata åsikt är man kanske borde försöka göra något mellanting
mellan nuvarande konstruktion och en varmgrund, d.v.s. att man minskar
isoleringen i bjälklaget och lägger mer isolering i marken och på
grundmurarna.

Jag köpte själv villa med krypgrund för ca ett år sedan och säljaren för
företaget var inte fullt medveten om riskerna med grunden. Deras moduler
levereras med en oorganisk fiberduk under bottenbjälklaget som ska förhindra
mögelpåväxt men det verkar inte fungera optimalt tycker jag. Duken smutsas
ner under transport och ger en grogrund för mögelpåväxt vid gynnsam fukthalt.
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5. Jag besökte nyligen ett nybyggnadsområde i Norrköping där ett husföretag ska
bygga flera villor. Samtliga ska byggas med krypgrunder eftersom företagets
produktionsmetoder kräver detta. Varför får småhustillverkarna fortsätta att
bygga krypgrunderna i stor skala?

Svar: När revideringen i byggreglerna går igenom så måste företagen tänka om.
Frågan är bara om de tänker om tillräckligt mycket. Vi sätter ju bara
funktionskrav, inget annat. Det är marknaden som får komma med innovationer
och nya konstruktioner som ska uppfylla dessa krav.
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9 Husleverantörers syn på krypgrunder

När det gäller småhusbyggande så finns många olika företag på marknaden som erbjuder
olika koncept och lösningar på villor och parhus mm. Min tanke i början av detta arbete var
att dessa företag har ett stort ansvar gentemot kunden att informera om och leverera säkra
konstruktioner. En del i min informationsuppsamling har varit att intervjua 10 av dem för att
försöka få en uppfattning om deras syn på krypgrunder.

Tillvägagångssättet har varit att ringa till företagen och intervjua dem på telefon genom ett
frågeformulär som jag utformat med totalt 9 frågor, se kap 8.1. Tanken med detta var att
svaren skulle bli så spontana och genuina som möjligt istället för att skicka ut formuläret
skriftligt där de fått tid att tänka igenom svaren.

Redan efter att enbart hälften av intervjuerna var genomförda kände jag att det fanns två olika
åsikter om kryprumsgrundläggning. Större företag som genomför s.k. volymbyggande, där de
helt enkelt bygger färdiga moduler av huset på fabrik kräver krypgrund som grundläggning
för att snabbt kunna få modulerna på plats vid leverans. Dessa företag ser mindre problem
med krypgrunder än mindre företag som frångått krypgrunderna helt eller delvis.

Jag har valt att inte namnge företagen i denna rapport eftersom det egentligen inte fyller
någon funktion för resultatet. Jag vill också påpeka att svaren till intervjufrågorna bygger på
de anteckningar som jag gjort vid intervjutillfället vilket innebär att marginal för felcitat kan
förekomma. Anledningen till att just 10 företag valdes är den tidsram jag haft samt att jag
tyckte mig se ett tydligt mönster i svaren ganska snabbt. Jag redovisar en sammanställning av
svaren i kap. 8.2 men alla fullständiga svar kan läsas som bilagor i slutet av rapporten

9.1 Intervjufrågor till tio olika husleverantörer

1. Erbjuder ni uteluftsventilerad krypgrund som grundläggningsalternativ till era köpare?

2. Hur utförs konstruktionen? Används någon form av isolering och fuktspärr osv.?

3. Anticimex har nyligen utgivit en rapport baserad på statistik från
överlåtelsebesiktningar som tydligt visar de stora fuktrelaterade problem som många
krypgrunder har. Hur ser ni på kryprum som grundläggningsalternativ? Är det en
konstruktion som känns betryggande att utföra eller känns det som en potentiell
riskkonstruktion som kommer att ge köparen framtida problem?

4. Hur tycker ni branschen i stort förhåller sig till uteluftsventilerade krypgrunder? Finns
någon medvetenhet om att det faktiskt är en riskkonstruktion eller tror man att det är
ett bra, billigt grundläggningsalternativ? Det har ju nu visat sig att de i många fall ger
höga kostnader för köparna i efterhand.

5. Vad är största anledningen till varför köparen väljer krypgrund som alternativ?

6. Hur mycket billigare är det med krypgrund jämfört med platta på mark?
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7. Informerar ni alltid köparen om vilka risker som en uteluftsventilerad krypgrund
medför eller informerar ni endast på direkt fråga?

8. Säljer ni mest krypgrund eller platta på mark?

9. Ska vi fortsätta med kryprum som grundläggningsalternativ eller borde konstruktionen
förbjudas?

9.2 Svar från 10 olika husleverantörer

1. Av 10 stycken husleverantörer svarar 4 att uteluftventilerad krypgrund kan fås som
alternativ. Intressant är att företag 5 faktiskt gått över till en varmgrundskonstruktion
istället.

2. Av de fyra företag som erbjuder uteluftventilerad krypgrund använder endast ett av
dem isolering på grundmurarna. Det företag som gått över till varmgrund har också
radonavluftning och undertrycksventilation. Det finns sensorer för radon- och
trycknivå utplacerade som styr systemet.

3. Av samtliga företag tycker 7 stycken att krypgrunder är riskkonstruktioner och 3
stycken tycker inte att så är fallet.

4. På frågan om hur branschen i stort förhåller sig till uteluftsventilerade krypgrunder
svarar 4 att det finns en medvetenhet om att det är en riskkonstruktion medan resten
inte har någon bra uppfattning eller tycker att debatten går i vågor.

5. Denna fråga har stor spridning i svaren. 2 av företagen tror att kunden väljer
krypgrund av ekonomiskäl, 3 tror kunden anser att krypgrunder av tradition är ett bra,
säkert alternativ, 1 företag tror att det beror på markförhållanden, 1 p.g.a.
inspekterbarhet och 2 har inget givet svar på frågan.

6. På frågan om huruvida krypgrund är billigare än platta på mark svarar 5 att skillnaden
inte alls är så stor, 4 att de inte riktigt vet och 1 att priset är lika om bjälklaget räknas
in.

7. Av de företag som erbjuder krypgrund i någon form svarar 1 att det inte finns
anledning att informera därför att de inte upplever krypgrunden som en risk, 3 att de
informerar om riskerna och 1 att de informerar om hur den avfuktare som fås med
grunden fungerar.

8. På frågan om företagen säljer mest krypgrund eller platta på mark svarar 4 att de säljer
mest eller enbart platta på mark, 3 att de säljer mest eller enbart krypgrund och 3 att de
säljer enbart platta på mark och/eller källargrund.

9. På frågan om uteluftventilerade krypgrunder ska förbjudas så svarar endast ett företag
att de borde förbjudas och 3 att de inte ska förbjudas. 5 av företagen tycker att ett
förbud är för drastiskt men att konstruktionen borde ändras på något sätt och 1 företag
hade inget svar.
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10 Resultat

Baserat på den litteratur som studerats och den information som insamlats via intervjuer m.m.
följer i detta kapitel en analys och diskussion för att försöka besvara syftet som beskrivs i
kapitel 1.2.

10.1 Analys

Det framkommer ganska tydligt efter de svar som erhållits från Småhusskadenämden,
Fuktcentrum och Boverket att den uteluftventilerade krypgrunden är en riskkonstruktion eller
till och med en högriskkonstruktion.

Småhusskadenämden har sett en klar ökning av anmälningar som berör krypgrunder de
senaste åren men eftersom de inte får behandla byggnader som är byggda efter 1988 så finns
troligtvis ett stort mörkertal eftersom mycket pekar på att även relativt nya krypgrunder
drabbas av problem.

På Fuktcentrum i Lund finns 25 års erfarenhet från forskning och studier av grunder och
gällande uteluftventilerade krypgrunder så framkommer tydligt att det är en
högriskkonstruktion som ofta ger problem med fukt i syllar och bjälklag. Föreståndaren för
Fuktcentrum Lars-Erik Harderup anser dock inte att krypgrunden ska förkastas utan istället
utvecklas och de driver just nu ett försöksprojekt i Tingsryd där lättklinkerkulor läggs i
grundbotten. Förhoppningen är att detta ska göra konstruktionen mer fuktsäker med lägre RF i
grunden. Resultaten hittills verkar vara positiva.

Boverket har nu också insett problemen med krypgrunderna och kommer att ändra
funktionskraven för konstruktionen vid nästa revidering av Boverkets Byggregler. Istället för
den oklara definition som nu finns (se kap. 7.1) så är det tänkt att luften i grunden högst får
uppnå ett kritiskt fukttillstånd på 75 % RF och att konstruktionerna skall dimensioneras
därefter. Detta kommer att ställa högre krav på de företag som fortfarande väljer att bygga
krypgrunder.

När det gäller husleverantörer så finns splittrade åsikter om krypgrunder. Många av företagen
verkar ha frångått krypgrunder helt eller erbjuder dem fortfarande men avråder köparna från
dem. I dessa företag finns också en medvetenhet om problemen med krypgrunder vilket inte
verkar finnas hos de företag som fortfarande förordar konstruktionen; åtminstone inte utåt
sett. Det är de större husleverantörerna med volymbyggande moduler i fabrik som kräver
kryprumsgrundläggning och därför anlägger sådana grunder.

10.2 Diskussion

Det är en klar skillnad i inställning till uteluftventilerade krypgrunder mellan de företag som
använder dem än de som slutat använda dem. Några tycker till och med att det inte är en
riskkonstruktion utan att det är ett bra, säkert alternativ som får oförtjänt mycket kritik.
Undertecknad tycker då att det är något motsägande att två av företagen skickar med en
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avfuktare till grunden. Det är dessutom s.k. kondensavfuktare som inte fungerar optimalt i ett
krypgrundsklimat.
Det verkar ändå som om företagen anser att det finns en ganska bra medvetenhet i branschen
om att krypgrunder är riskkonstruktioner medan medvetenheten bland vanligt folk är mindre
bra. De tror också att det inte är av ekonomiska skäl en kund väljer krypgrund utan av
traditionella skäl. Det som talar till krypgrundens fördel verkar vara bra inspekterbarhet och
lättheten att grundlägga på berg eller kuperad terräng. Många av företagen tycker att
efterfrågan på golvvärme är stor varför platta på mark är ett lämpligare alternativ.

Det jag reflekterat över när jag studerat de företag som producerar volymelement är att de
gärna poängterar hur välbyggda och torra deras konstruktioner är eftersom elementen byggs
inomhus på fabrik. Det framkommer dock inte att elementen sedan ställs på en grund som
väldigt lätt får problem med fukt med medföljande problem som kan spridas till övriga huset.

Boverket verkar nu ha insett att den moderna krypgrunden inte håller måttet och försöker rätta
till detta i sina byggregler. Detta ger förhoppningsvis att de företag som utför
uteluftventilerade krypgrunder måste ta sitt ansvar, tänka om och förbättra eller byta ut
konstruktionen. Intressant var att höra Göran Hedenblads åsikt om att man borde utföra någon
mellanvariant på krypgrund där man minskar på bjälklagsisoleringen och ökar
grundisoleringen. Detta påminner mycket om den hederliga, gamla torpargrunden.

Hade mer tid funnits så skulle det ha varit intressant att undersöka hur kunskapen bland
lekmän, d.v.s. ”vanligt folk”, är när det gäller problematiken kring krypgrunder. Det är ju
ändå efterfrågan som styr försäljningen och om alla visste vad jag vet om de problem som
uppstår i krypgrunder så tror jag inte att försäljningen av dem skulle vara stor alls.

I Bertil Perssons rapport om Renovering av krypgrundläggning för småhus, där försöken med
lättklinker i grundbotten redovisas, visar statistiken tydligt att riskerna för mögelbildning
minskar avsevärt med metoden. Riskerna elimineras dock inte helt vilket fortfarande i mitt
tycke lämnar en osäkerhet när det gäller krypgrunden som konstruktion. Det ska också bli
intressant att följa utvärderingen av SP:s försök med luftkudden som beräknas bli klar till
hösten.

Min åsikt efter dessa veckors faktaletande, undersökningar och intervjuer m.m. är att den
uteluftventilerade krypgrunden, trots alla försök att åtgärda problemen, är en riskkonstruktion.
Min känsla är också att det säkraste och billigaste sättet att fuktsäkra en befintlig krypgrund är
att installera en sorptionsavfuktare med hygrostat och en manöverpanel i bostaden. Rätt utfört
så hålls RF under kritisk nivå och driftskostnaden behöver inte bli alltför stor. När det gäller
nyproduktion är jag benägen att hålla med Isodrän AB som menar att det enda sättet att utföra
en fuktsäker krypgrund på är att värmeisolera alla ytor mot uteluft/mark samt att hålla
temperaturen i kryprummet så hög att fukten inte kan orsaka några skador.
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Bilaga 1. Telefonintervju med företag 1

Svar på frågor enligt frågeformulär:

1: Ja

2: Isolering på grundmurarna. Dessutom får kunden en avfuktare med till grunden
med en hygrostat som känner av luftfuktigheten i kryputrymmet.

3: Vi känner inte igen de stora problem som debatten och Anticimex tar upp. Vi
litar på våra konstruktörer som hävdar att det är säkra konstruktioner att utföra.
Krypgrunderna är inte större riskkonstruktioner än andra i dagsläget.

4: Vi tycker att det är ett bra alternativ och att krypgrunderna fått oförtjänt mycket
kritik i debatten som pågått. Det handlar mycket om bra ventilation.

5: Generellt sett är krypgrunden bra och har inte fler bekymmer än andra grunder.
Det är lite upp till kunden att välja.

6: Det beror lite på de markförhållanden som finns på platsen men skillnaden är
inte så jättestor, kanske ca 20 % skillnad på priset. Om något skulle hända så är
det betydligt enklare och billigare att åtgärda felet i en krypgrund än i en platta
på mark.

7: Det finns ingen anledning att informera då vi inte haft så stora problem med
grunderna. Platta på mark kan ju också få problem. Allt handlar om att utföra
konstruktionerna på rätt sätt. Generellt så är problemsiffran låg på
krypgrunderna och vi brukar ge våra köpare rådet att regelbundet kontrollera
grunden så att eventuella fuktproblem upptäcks i tid.

8: Vi säljer övervägande krypgrunder.

9: Så länge vi ser att de fungerar så säljer vi dem.
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Bilaga 2. Telefonintervju med företag 2

Svar på frågor enligt frågeformulär:

1: Ja, alternativet finns.

2: Fuktspärr läggs ovanpå ett kapillärbrytande skikt, men ingen isolering av
grundmurar eller grundbotten.

3: Det känns helt klart som en potentiell riskkonstruktion. Det är inget att sticka
under stol med. Vi vet idag att det kan bli problem med krypgrunderna i
framtiden. Vi brukar rekommendera våra köpare platta på mark.

4: Det finns en bättre medvetenhet i branschen idag, absolut. Jag är inte säker på
om krypgrunden är så mycket billigare än t.ex. platta på mark.

5: Jag tror inte det är den ekonomiska aspekten som avgör om en köpare väljer
krypgrund som grundläggning utan att det finns en djupt rotad tro i vanligt folk.
En tro i att ”förr byggde man torpargrunder och de var minsann säkra och bra
konstruktioner som inte vållade några problem”. Dessutom har platta på mark
inte alltid varit den bästa konstruktionen.

6: Kan ej svara på frågan. Är inte så bra påläst på ekonomin.

7: Vi försöker informera köparna om att det faktiskt kan bli problem med
krypgrunderna och vi föredrar som sagt platta på mark idag.

8: Vi säljer helt klart mest platta på mark och det är den grundläggningsmetod som
vi rekommenderar till våra köpare.

9: Ett förbud är nog svårt att få till men det måste gå att få folk att inse att det
verkligen är en riskkonstruktion. Byggbranschen är ju väldigt konservativ och
det är ofta svårt och tar lång tid att få till ändringar eller införa nyheter.
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Bilaga 3. Telefonintervju med företag 3

Svar på frågor enligt frågeformulär:

1: Ja, kunden har ett fritt val men vi avråder dem från krypgrunder.

2: ---------------------------

3: Det är en definitivt en riskkonstruktion. Jag är själv byggnadsingenjör och har
jobbat med krypgrunder sedan 70-talet, och även varit med om när man provat
olika utföranden av krypgrunder med olika material. Resultatet blev alltid
detsamma. Någon form av påväxt, även om det tog tre-fyra år eller längre tid.

4: Det finns en väldigt bra medvetenhet i branschen. De flesta vet nog om att det
blir problem med krypgrunder idag.

5: En anledning skulle t.ex. kunna vara att en kund har en bergtomt där han/hon
inte vill spränga eller schakta utan istället uppföra dubbar i berget och uppföra
en krypgrund. Sedan kan det finnas en tro på att krypgrunder är ett bra alternativ
eftersom man för 200 år sedan byggde torpargrunder som var så bra.

6: Krypgrunden är lika dyr som platta på mark om bjälklaget räknas in. Om det
byggs stora volymer där prefabricerade balkar används som grundmurar på
färdiggjutna plattor kan krypgrunden bli billigare men det är bara ett fåtal
företag som gör så numera. Idag vill många ha golvvärme vilket gör platta på
mark till ett bättre alternativ.

7: Ja, vi informerar alltid om riskerna med krypgrund och avråder från alternativet.
Vi har faktiskt broschyrer från just Anticimex som vi visar de mest enträgna
kunderna.

8: Vi säljer mest platta på mark. Det är faktiskt flera år sedan jag sålde en
krypgrund.

9: Konstruktionen borde förbjudas.
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Bilaga 4. Telefonintervju med företag 4

Svar på frågor enligt frågeformulär:

1: Ja.

2: Nej, vi har ingen isolering i grundmur eller på grundbotten men vi skickar idag
med en kondensavfuktare till grunden och försöker bygga den så tät som
möjligt. Kondensavfuktaren är mycket billigare än en de sorptionsavfuktare som
bl. a. Anticimex förespråkar.

3: Nej, jag upplever inte att krypgrunderna är någon riskkonstruktion. Företaget
har sålt ca 25000 hus sedan 60-talet, varav 20000 med uteluftsventilerad
krypgrund och jag har sålt ca 100 krypgrunder de senaste 5 åren och jag har inte
fått några signaler att det varit några problem. Någon grund har fått påväxt men
det beror på slarv med utförandet.

4: Jag tycker att debatten går i vågor. På 70-talet och 80-talet var t.ex. platta på
mark en riskkonstruktion och nu är den helt plötsligt väldigt bra. Båda
alternativen har sina förespråkare.

5: Största anledningen, som jag upplever det, är att köparen tycker att det är en
gammal, beprövad metod som känns trygg att välja.

6: I dagsläget vill ju de flesta ha golvvärme i platta på mark och det utförandet är
väl lite dyrare än krypgrunden men skillnaderna i pris är inte jättestora i
sammanhanget.

7: Vi instruerar köparen om hur avfuktaren fungerar och hur den ska skötas. Det
finns en givare vid avfuktaren som talar om när RF överstiger 70 % och då ska
maskinen sköra igång.

8: Vi säljer enbart krypgrunder! Vårt arbetssätt kräver det eftersom vi bygger alla
element till husen inomhus på fabrik. De monteras sedan på krypgrunden med
bjälklag och allting.

9: Krypgrunder borde inte förbjudas.
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Bilaga 5. Telefonintervju med företag 5

Svar på frågor enligt frågeformulär:

1: Vi har gjort det men idag bygger vi bara varmgrunder.

2: Som sagt, vi utför varmgrunder idag på rekommendation av SP och de utförs
med ordentlig isolering och grunden kompletteras med radonavluftning och ett
fläktsystem som kan skapa ett undertryck i grunden. Det finns sensorer för
radon- och trycknivå utplacerade som styr systemet.

3: Det är en bra konstruktionsom känns betryggande att utföra.

4: Jag tycker det ändrar sig med tiden. För flera år sedan var platta på mark en
problemgrund och idag är den jättebra enligt förespråkarna. Bygger man en
krypgrund på ett fackmässigt sätt så ska den fungera, men det är klart att någon
enstaka kan få påväxt under blindbotten p.g.a. kondens.

Krypgrunden har den fördelen att kontrollerbarheten är stor. Händer någonting
så är det lätt att göra reparationer eftersom man kommer åt rördragningar och
bjälklag enkelt. I en platta på mark kan det gå lång tid innan skadan upptäcks
och den kan bli både svår och dyr att reparera.

5: Största anledningen är att husägaren kan hålla full koll på sitt hus, även VA-
installationer och undergrund.

6: Svårt att säga med alla olika avtal som finns. Jag tror inte skillnaderna är stora.

7: Vi informerar alltid om de risker som finns, annars skulle vi begå ett tjänstefel.
Man bör alltid informera om de för- och nackdelar som finns med olika
alternativ.

8: Vi säljer enbart krypgrund eftersom vårt tillverkningssätt kräver det.

9: Krupgrunder ska fortsätta byggas. Jag ser inte att de skulle kunna förbjudas. Då
måste det bevisas att platta på mark är ett helt överlägset alternativ vilket inte vi
tycker att det är.



36

Bilaga 6. Telefonintervju med företag 6

Svar på frågor enligt frågeformulär:

1: Nej, LB-hus upphörde med dem ca 1993-1994.

2: --------------------------

3: Det är nog allmänt känt att krypgrunden är en riskkonstruktion i dag men man
ska inte glömma att krypgrunderna byggdes mycket på 70-talet och 80-talet
eftersom det var problem med markplattorna på den tiden. Krypgrunderna var
till och med subventionerade med 15000 kr av staten. Krypgrunden är lurig. Det
har funnits exemplar som man tycker borde ha alla förutsättningar att få
fuktproblem som klarat sig och exemplar som man trott varit helt riskfria som
trots det fått problem med fukt.

4: Vet inte riktigt. Det verkar finnas en tröghet på marknaden som gör att det tar tid
innan problemen uppmärksammas. De flesta har nog koll på att krypgrunderna
kan ge problem med fukt.

5: Svårt att säga. Innan man, som idag, började använda golvvärme i stor
utsträckning så valdes platta på mark för att det kändes ”stumt och rejält” men
den var lite kall att gå på. Krypgrundsbjälklaget var lite varmare men inte lika
stabilt. Sedan skärptes dock kraven på 80-talet med punktlaster o.s.v. Rent
spontant tycker jag att dagens platta på mark känns som ett bättre alternativ.

6: Har ingen uppfattning om det idag. Det kan ha varit så tidigare att
volymbyggandet pressade priserna lite till krypgrundens fördel.

7: -----------------------------

8: Platta på mark bara.

9: Den ska nog inte förbjudas. Det är bra med olika alternativ till utföranden. Vi
tycker dock att dagens platta på mark med underliggande cellplastisolering är
det bästa valet. Konstruktionen med alla komponenter ska hålla hela byggnadens
livslängd och cellplasten härdar faktiskt med tiden.

Det som talar för krypgrund som alternativ är ju inspekterbarheten och
möjligheterna att reparera om någonting går sönder. Där är det svårare med
plattan.
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Bilaga 7. Telefonintervju med företag 7

Svar på frågor enligt frågeformulär:

1: Nej, vi slutade med den konstruktionen för ca 4-5 år sedan.

2: -----------------------------------

3: Det har ju varit problem med krypgrunderna med mögel och sådant. Det
behöver inte betyda att det uppstår fuktrelaterade problem om man bygger med
krypgrund men risken finns ju alltid där. Vi på Mjöbäcksvillan erbjuder bara
platta på mark idag eftersom vi anser det vara det bästa alternativet. Kunderna
vill ju också ofta ha golvvärme idag vilket passar bäst med platta på mark.

4: Jag har ingen riktig uppfattning om hur branschen i stort förhåller sig till
krypgrunder.

5: Vet inte faktiskt. Det kan vara en fördel att lägga krypgrund vid lutande mark
eller berg eftersom det kräver mer jobb för att anlägga platta på mark då. Kanske
är det lite billigare också.

6: Har ingen uppfattning där.

7: -------------------------------------

8: Vi säljer enbart platta på mark.

9: --------------------------------------
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Bilaga 8. Telefonintervju med företag 8

Svar på frågor enligt frågeformulär:

1: Nej, vi slutade med krypgrunder för ca 10 år sedan.

2: -------------------------------------

3: Vi ser det som att det är högre risker med krypgrund än platta på mark.

4: Jag tror det är ganska uppdelade meningar om krypgrunder.

5: Det kan vara ur kostnadsaspekt.

6: Vet inte exakt men för tillverkare är det billigare att bygga många krypgrunder
än många platta på mark.

7: ---------------------------------------

8: Bara platta på mark och ibland någon källare. Många idag vill ha golvvärme i
sitt hus vilket passar sig bäst i platta på mark

9: Låter drastiskt att förbjuda konstruktionen. Det går kanske att förbättra den
istället så att den inte blir så problemfylld.
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Bilaga 9. Telefonintervju med företag 9

Svar på frågor enligt frågeformulär:

1: Nej.

2: ----------------------------------

3: Utförandet är väldigt viktigt liksom läget. Eftersom vi har det klimat som vi har
så är det klart att konstruktionen kan vara känslig. Vi kör med platta på mark
eftersom efterfrågan på golvvärme är stor och vi bygger inte in golvvärme i
träbjälklag.

4: Idag vet nog de flesta om att det kan bli problem.

5: Ingen åsikt.

6: Det är nog ganska jämt i slutändan. Inga stora prisskillnader.

7: -----------------------------------

8: Platta på mark och i enstaka fall källargrundläggning/suterränghus.

9: Nej, krypgrunder borde inte förbjudas. De har byggts i alla år och kommer nog
att fortsätta byggas. Däremot borde nog utförandet ändras så att det blir en
uppvärmd grund t.ex.
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Bilaga 10. Telefonintervju med företag 10

Svar på frågor enligt frågeformulär:

1: Nej, det är längesedan.

2: -----------------------------

3: Det är definitivt en riskkonstruktion som har en benägenhet att få problem.

4: Nej, jag tror kunskapen bland kunderna generellt är ganska dålig. Man tror att
krypgrundläggning är ett bra alternativ eftersom t.ex. torpargrunder funnits så
länge. Däremot finns mycket kunskap om problemen ibland de som jobbar med
grunderna.

5: Det är priserna som styr. Många vill idag ha golvvärme vilket passar platta på
mark men volymbyggda hus blir naturligtvis billigare för kunden och kräver
kryprumsgrundläggning vilket kanske gör att de ändå väljer det alternativet.

6: Det beror på flera faktorer t.ex. plattans storlek men i sammanhanget tror jag
inte att det blir så stora pengar som skiljer dem åt. Volymbyggandet pressar ju
priserna men samtidigt får kunden väldigt liten valfrihet att kunna påverka sitt
hus.

7: -------------------------------

8. Vi säljer enbart platta på mark och souterränggrunder.

9: Svårt att säga. Krypgrunder borde kanske förbjudas men det skulle bli svårt att
förklara för alla som sitter med krypgrund under huset. Som att säga att ditt hus
är värdelöst ungefär. Liknande debatt har försiggått i Norge tror jag där ett
förbud diskuterats. Jag vet dock inte om de beslutat något än.


