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SAMMANFATTNING 

Syftet med arbetet har varit att förutsättningslöst studera system för 
kiyprumsgrundläggning för att ge förslag till förbättringar, som ökar säkeriieten 
mot fuktskador. Såväl kalla som varma krypgrunder har omfattats av smdien men de 
försmämnda tar störst del av utrymmet, eftersom de är mest allmärma och har gett 
flest problem. 

Litteratur har studerats, personer har intervjuats, kontakter har tagits med 
instimtioner i andra länder, olika objekt har besökts och mindre, orienterande 
beräkningar och försök har genomförts. På basis av detta ges en del ideér till 
åtgärder. Dessa åtgärder kan gälla modifieringar avseende material, konstruktion, 
ventilation etc, eller nya konstruktionslösningar. De kan också gälla 
forskningsuppgifter, som på sikt kan avhjälpa de problem vi nu har. 

Flertalet av de kryprum med träbjälklag som byggs, fungerar på ett tillfredsställande 
sätt. Ett fåtal drabbas av skador t ex i form mögeltillväxt, dålig lukt eller röta. I många 
fall kan skadorna förklaras med att man gjort avsteg från god byggnadspraxis eller 
att gällande normer till alla delar inte har följts. 

Det är dock helt klart att man inte generellt kan lösa krypgrunders problem genom 
att "göra som förr". Man behöver ny teknik, eftersom högre isolerstandard och 
ökande täthetskrav har minskat marginalerna, så att risken för skador ökat. Bl a visas 
med enkla beräkningar att man i högisolerade hus, får något kallare i kryprummet 
vilket kan motsvara något högre relativ fuktighet. 

Kunskapen om grundläggande fuktmekanik och om vilka faktorer som styr 
etableringen av biologisk påväxt på trä, är inte tillräcklig för ati man helt skall 
kurma förklara varför man ibland får skador. Genom enkla åtgärder är det dock 
möjligt att förbättra miljön för det trä, som används i kryprum. 

I kalla kryprum kan man bygga in träet på ett sådant sätt att det ligger varmare, och 
därmed torrare. Man bör inte "överisolera" bjälklaget utan istället placera en del av 
isoleringen på marken. Man kan också se till att den luft som kommer in i 
kryprummet är varmareAorrarc. Ventilationen bör ske på ett sådant sätt att man, 
under årstider med högt fuktinnehåll i luften, inte onödigtvis tar in denna luft i 
kryprummet. Man måste se till att hela området, som man bygger på, är avvattoat och 
preparerat på rätt sätt. De material man använder i t ex blindbotten och syllar bör ha 
bättre och mer väldokumenterade beständighetsegenskaper. 

Varma kryprum tycks ge möjlighet till säkrare lösningar. Trots detta byggs de inte i 
någon större omfatming, antagligen beroende på bristande informatioii och högre 
kosmader. Utveckling bör satsas på att göra dessa lösningar billigare. Är de så säkra 
art de inte behöver vara krypbara? Förslag till sådana lösningar ges. 

Smdien har visat art det finns enkla möjligheter art göra konstruktionerna säkrare. 
Det finns dock ert stort forskningsbehov inom området. Därför ges förslag till projekt 
som skulle helt skall kunna undanröja de problem som finns och som kan leda till 
nya, helt ftiktsäkra lösningar, optimala även med hänsyn till andra tekniska och 
ekonomiska krav. 



1. INLEDNING 

L I Bakgrund 

"Vi har i Sverige lång erfarenhet av småhusbyggande på mark av olika beskaffenhet, 
och det kan därför synas märidigt att ett särsléilt forskningsprogram måste utarbetas 
för tillhörande frågor." 

Så inleds en programskrift från BFR daterad 1964. Elva år senare publicerades en 
skrift av Bjerking (1975) om val av grundläggningsmetoder där han som slutord 
konstaterar:" Frågor kring fukt, värme, ventilation och tjäle hos småhusgrunder har 
varit föremål fÖr intensiv forskning imder de senaste 10 åren. De geotekniska 
spörsmålen kring småhusgrundläggning har studerats under samma tid. Man borde 
med nuvarande käimedom om dessa förhållanden kurma undvika stora misstag." 

Ytterligare elva år har förflutit och nya projekt har satts igång för att man skall 
konmia underfund med orsakema till det senaste decetmiets stora problem med fukt 
och mögelskador i bl a grunder. Det har arbetats hårt inom många områden för att 
man skall uppnå en teknik som leder till ett säkert grundbyggande. Vem vet, kanske 
kan vi år 1997 konstatera att " nu vet vi hur man gör". Under tiden bör vi dock 
tillämpa den teknik som vi anser ger största möjliga säkerhet mot fuktskador. 

För hög fuktkvot i trämatcrial kan orsaka angrepp av mögel- och rötsvampar eller av 
bakterier. Förutsättningarna för sådana angrepp behandlas i en mängd skrifter (t ex 
Socialstyrelsen 1984, Samuelson 1985, Samuelsson et al 1984). Av biologiska angrepp 
kan följa dålig lukt, hälsoproblem, lägre beständighet än väntat, nedsatt hållfasthet 
mm. De klimatiska fÖrutsättningama för att olika sådana företeelser skall uppstå, är 
ärmu inte helt klariagda. Det firms en rad hypoteser. Så t ex tycks stillastående luft 
och aneoroba fÖrfiåJIanden kurma öka mögeltillväxt och bidra till luktproblem. 

Intensiv forskning pågår för att utreda dessa förhållanden och vi kommer här inte 
att fördjupa oss i dem. Vi har helt enkelt utgått frän det kända faktum att fÖr hög 
fuktkvot i virke i kombination med lagom temperatur ger problem av beskrivet slag. 
Det gäller därför att utveckla sådana grundläggningssystem, att trämaterialet inte 
blir utsatt fÖr skadlig klimatpåverkan. 

För småhus har under många år det dominerande grundläggningsättet varit "platta på 
mark". Intresset fÖr s.k. kryprumsgrundläggning har dock av olika orsaker ökat på 
senare tid. En ökad prefabricering av husen gör att man även vill ha bjälklagen med 
i leveransen. Dessutom har "platta på mark" fått ett något skamfilat rykte genom att 
en del uppmärksammade skador har inträffat. Förändrade låneregler gör det nu mer 
ekonomiskt gynnsamt att välja krypgrund och därför byggs det fler sådana. De kan 
vara av traditionell typ, s.k. "kalla" krypgrunder eller s.k. "varma", dvs sådana som 
värms med husens irmeluft. Det finns även andra faktorer som gör grundläggning 
med kryprum intressant. Så t ex kan man med krypgrund bygga hus med kontrollerad 
radonhalt, förutsatt att grundläggningen utförs på rätt sätt. 

Är då krypgrunder helt säkra mot fuktskador? Inte att döma av de rapporter om 
skador som man firmer i nyligen genomförda undersökningar. Man finner exempel 
på krypgrunder med utbredda fiikt- och mögelskador. Det är därför viktigt att snabbt, 
med ledning av dessa skadefall, komma fram till säkrare rekommendationer fÖr hur 



grunder skall utföras. Trä i samband med gmndkonsUnktioner får allt hårdare 
konkurrens från andra material, material som uppges minska risken för 
mögelskador, 

Tillveiicare av trähus levererar som regel sina hus för montage på fördig gmnd. Man 
väljer att upprätta grundrimingar för traditionella lösningar, som ger stor frihet att 
välja produktionsteknik och lokal entreprenör. Det finns här utrymme för företag, 
specialiserade på att leverera och färdigställa grunder, att utveckla egna lösningar. 
Det ligger då nära till hands att inkludera även bjälklaget i åtagandet. Ett flertal 
sådana nya grundsystem främst baserade på betong och lättbetong har därför 
lanserats på senare år. Det föreligger en risk att åtagandet utvidgas till att omfatta 
husets hela stomme. Träbranchen måste därför utveckla säkra lösningar för att 
kunna bibehålla och helst utvidga sina leveransåtaganden. 

1.2 Studiens syfte och genomförande 

Ett huvudsvfte med studien är att klargöra vilka faktorer, som styr klimatet i ett 
kryprum. Kan man, genom att arbeta med dessa faktorer, utforma system för 
kryprumsgrundläggning, som är säkrare mot fuktskador? 

Studien skall tjäna som underlag för anvisningar om hur s k 
kryprumsgrundläggningar - kalla, varma eller eventuellt nya, ännu inte namngivna 
typer - skall utföras, för att de på ett optimalt sätt kunna klara alla byggnadstekniska 
krav. Med rätt åtgärder bör skador helt kunna undvikas, och tveksamhet och 
osäkerhet beträffande träs användning i krypgrunder bortfalla. Trä skall, på ett 
säkert sätt, kunna användas i anslutande byggdclar, i första hand bjälklaget, men 
arbetet bör även förbättra möjligheterna till ökad träanvändning i själva 
gmndkonstmktionen. 

Av tidigare studier vet man att huvudproblemet för kalla krvpgmndcr är att man 
under vissa perioder av året får för höga fukmivåcr i kryprummets luft och 
omgivande material. Om, under samma perioder, temperaturen är lämplig, kan man få 
problem med biologiska angrepp. Detta kan lösas med konstmktiva åtgärder, genom 
ändring av ventilation eller styrning av denna (t ex genom relativa luftfuktigheten), 
genom tillförsel av värme, ökad isolering, fuktspärrar etc. Kemisk behandling av 
trämaterialet bör endast ses som en extra gardering för att öka säkerheten, om mycket 
osannolika händelser, som skapar ogynnsamma klimatiska förhållanden, skulle 
inträffa. 

Kalla krypgrunder har många fördelar. De är enkla, ekonomiska, lätta att anpassa till 
olika hussystem och ger möjlighet till rationell produktion. Därför är det angeläget att 
man kan komma fram till åtgärder som gör dem säkrare mot biologiska angrepp. 

För varma krypgrunder måste samspelet mellan husets och grundens 
ventilationssystem samt deras isolering och tätskikt noggrant studeras. Så t ex måste 
värmebalans och isolering mellan hus och krypgrund optimeras, även med hänsyn 
till riskema för biologiska angrepp. 

Erfarenhetema är begränsade, och man måste också studera produktionsteknik och 
ekonomi samt granska normer och belåningssystem. 



Genom att systematiskt utgå från alla krav kan det vara möjligt att firma nva 
lösningar som är svåra att inordna under ovanstående kategorier. Genom integrering 
av hus och grundsystem kan det vara möjligt att göra vinster. Sä t ex firms redan nu 
system där husens ytterväggar dras ned under marknivå och umyttjas även som 
grundmurar. 
Vid ombyggnad av gamla kalla problemgrunder är det arbetstekniska svårigheter som 
dominerar. Om de skall byggas om till varma gnmder måste svåra isoler- och 
tätningsarbeten utföras under besvärliga arbetsförhållanden. Prövade 
ombyggnadstekniker behöver samlas in och utvärderas men inom derma studie har 
detta getts mycket begränsat utrymme. 

Erfarenheter från kalla och varma krypgrunder har inhämtats genom personliga 
kontakter, litteramr och genom besök till olika objekt. Till olika organ i länder i vår 
närmaste omgivning gjordes en förfrågan om deras erfarenheter och synpunkter på 
utformningen av krypgrunder. Dessa länder är Norge, Darmiark, Finland, Tyskland, 
Holland och England. Dessutom skickades en liknande förfrågan till Forest Products 
Laboratory i USA. 

I syfte att belysa olika frågeställningar gjordes en del orienterande beräkningar vid 
Tekniska Högskolan i Lund (Hagentoft). 

I några skadedrabbade hus gjordes praktiska försök och mämingar under vissa 
perioder i syfte att belysa olika åtgärders effektivitet. Erfarenhetema har 
sammanställts. Förslag till lösningar har utarbetats. 

Tyngdpunkten i studien läggs på konventionella krypgrunder - kalla och varma -
eftersom det är viktigast att för sådana ange väl fungerande lösningar. Framförallt är 
det utformning med hänsyn till fiiktkrav som behandlas. De förslag till nva lösningar 
som ges har endast översiktligt studerats och kräver ytterligare utvecklingsarbete 
med bl a prov i praktiken. 

I texten görs hänvisningar till Svensk Byggnorm, SBN 80. Vid statens planverk pågår 
ett arbete att revidera byggnormen, så att den ansluter till den nya plan- och 
bygglagen. Derma nya byggnorm kommer att gälla fr o m 1 juli 1987 men blir inte 
obligatorisk förrän 1 januari 1989. Det hade varit önskvärt att knyta an till denna men 
eftersom inte tillräcklig information om den föreligger i skrivande stund, har detta 
varit omöjligt. 



1.3 OliKa typer av krypgrunder 

I figur 1 ges en översikt över de krypgrundstyper som kan förekomma och som 
omfattas av undersökningen. 

TI 
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Figur I : Typer av krypgmnder som omfattas av projektet. 

Som nämnts kan kryprumsgmnder indelas i två huvudtyper: 

-Kalla, uteluftsvenlilerade. 
-Vamia. innclufts- eller varmluftsventilerade. 

De båda systemen har så olika teknisk funktion att de bör behandlas var för sig. 

Kalla krypgrunder har utvecklats ur det traditionella sättet att grundlägga trähus i 



Sverige. Mänga (se t ex TräteknikCentrum, 1985) anser att det är ett säkert 
grundläggningssätt om byggnormens (SBN, 1980) anvisningar följs. Ett flertal 
undersökningar (t ex Elmroth, 1975, Enquist & Gustén, 1985) visar dock att man under 
vissa relativt långa perioder av året kan uppnå så höga fiiktkvoter i virket att det 
föreligger risk för skador t ex i form av mögel, om det samtidigt är lämpUga 
temperatiuiörhållanden. ökande isolerkrav anses förvärra situationen (Bergström, 
1985). 

Uppstår skador om SBN följs? Skador har rapporterats (Enquist, 1985), inte i så stort 
antal men dock tillräckligt många för att visa att grundläggningsättet inte ger 
tillräckliga säkerhetsmarginaler. 

Varma krypgrunder förekommer i olika utformningar som skiljer sig främst 
genom sättet på vilket de är ventilerade. Ett sätt är att sätta gnmden under imdertryck 
i förhållande till bostaden. Frånluft från bostaden kan då passerar grunden innan 
den genom en vertikal ventilationskanal tas ut över tak. Man kan också använda 
kryputrymmet för att distribuera varmluft för uppvännning. Gmnden kommer 
därvid att stå imder övertryck i förhållande till bostaden. 

Frånluftsventilerade krvpgmnder har byggts i ett relativt stort antal för olika typer 
av byggnader (Linkhorst, Samuelsson,1979). Att en viss energibesparing uppnäs 
anser bl a Bjerking, 1975. Frånluften från bostaden värmer kryprummet vilket leder 
till en minskad värmetransmission genom bjälklaget. 

Att distribuera vamiluft till huset via kryprummet, ger möjlighet till enkla 
installationssystem och hög komfort, t ex genom varma golv. Det ställs höga krav på 
värmeisolering och täthet hos socklar och mark. Speciellt det senare kan ge en del 
problem (Bergström, Samuelsson, 1985). 

Rätt utformad varm kryprumsgnmdläggning, tycks kunna ge konstruktioner, som är 
säkra mot fuktskador. Att det inte byggs fler sådana grunder, kan bero på att de ännu 
inte anses tillräckligt prövade, att infomiationen inte varit tillräcklig eller att 
belåningsystem inte varit tillrättalagda för sådana konstruktioner. 

På senare år har förutsättningama förändrats en del genom ökande isolertekniska 
krav och installationsteknisk utveckling, vilket också påvericar synen pä hur 
grundläggningen av småhus bör utformas. Man kan nu se exempel på nya lösningar, 
som alla har till mål att vara ftiktsäkra och billigare än andra lösningar. Därvid har 
också lägre konstruktioner utvecklats. Dessa är inte inspekterbara utan kan ses som 
mellanting mellan krypgrunder och platta på mark. Om de utformas på rätt sätt bör de 
kuima bli säkra mot fuktskador. Man bör dock lösa föriäggnmgen av 
serviceledningama på ett sådant sätt, att dessa blir åtkomliga för tillsyn och 
reparationer. 



2. INFORMATIONSINSAMLING 

2.1 Litteratur 

En genomgång av den litteratur, som på något sätt berör detta projekt, har gjoits. Här 
nedan nänmes några tidigare svenska arbeten som är intressanta i detta 
sammanhang. Sammanställningen och de korta beskrivningar som ges, gör inga 
anspråk på att vara ftillständiga eller helt representativa för publikationemas hela 
irmehåll. 

"Krypnimsgnindiäggning", Ehnroth 1975, behandlar så gott som alla aspekter på 
krypgrunder och får anses som något av en grundläggande handbok i ämnet. 
Rapporten irmehåller beskrivningar av skadefall och åtgärder, klimatmätningar, 
konstruktiva lösningar med motiveringar samt en teoretisk modell för bestämning av 
klimat i krypgrunder. 

"Inneluftventilerade kryprum - en möjlighet till resursbesparing", 
Linkhorst & Samuelsson 1979, är en beskrivning av hur "varma" kryprum kan 
användas som ett alternativ till traditionella grundläggningsmetoder. Projektet har 
bedrivits i form av litteraturstudier och intervjuer. 

"Kryprumsgrundläggning i trähus", Samuelsson & Bergström 1985. Här 
redogörs för erfarenhetema av fyra provhus i norra Uppland med olika typer av 
krypgrunder, både ute- och irmeluftventilerade. Rapporten omfattar en redogörelse 
för de valda konstruktiva lösningarna, en utvärdering av data från två års 
mätningar, samt för problem som uppstod vid byggandet. 

"Fukt-, mögel- och rötaproblem i moderna småhus". Harrysson & Enquist 
1982, är i första hand en litteraturinventering samt en sammanställning av pågående 
undersökningar (1982). Rapporten innehåller dessutom en förenklad teoretisk modell 
för bestämning av bl.a. kryprumskhmat. 

"Mögel i bjälklag", Axén & Hyppel & Moqvist 1984, beskriver metodik och mtiner 
för undersökning, analys och åtgärder av skador på gmnder, såväl kryprum som 
platta på mark. Ett flertal skadefall beträffande löypgrund firms kortfattat 
beskrivna. Ett skadefall är mycket ingående beskrivet vad gäller bakgmnd, 
undersökningsmetodik, åtgärder osv. 

"Fukt i golv och grunder", Adamson & Gaffner & Larsson 1977, behandlar fem 
skadefall vid kryprumsgrundläggning. Effekterna av olika åtgärder studerades. 
Rapporten irmehåller även ett avsnitt där man har studerat, både praktiskt och i 
laboratorium, inverkan av en temperaturgradient på fuktavgivningen från marken. 

"Fukt i småhus, studier av skadefall", Kreuger 1985, är en sammanställning av 
ett stort antal, över 500, skadefall. En bedömning av åtgärders resultat i relation till 
kosmader har gjorts. Separata skadefall beskrivs inte och man kan inte dra några 
speciella slutsatser om skador i krypgmnder. 

"Mögel i hus, orsaker och åtgärder", Samuelson 1985, behandlar 
utredningsmtiner, skadeorsaker och åtgärdsmetoder. Ett stort antal skadefall (795) 
anges, av dessa några krypgmnder (32). Några fall beskrivs mycket noggrant och 
redovisningen ger en bra bild av de svårigheter som kan uppstå i samband med 
utredning av mögelskador. Dock kvarstår många frågor om de verkliga orsakerna till 
problemen. 
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"Fukt; AUmänt", Follin m.fl. 1985, och"Fukt; dränering, grunder", Becker & 
Follin m.fl. 1981, utgör delar av en serie kompendier avsedda fÖr undervisning, som 
på ett lättfattligt sätt behandlar fuktteori, byggteknik, normer rrun. 

"Fukthandbok", Nevander & Ehnarsson 1981, är en handbok i allt som rör fukt och 
byggande. Boken kan sägas utgöra en sammanfattning av nuvarande kunskap om 
fuktmekanik och ger också exempel på ur fuktsynpunkt bra konstruktiva lösningar 
för olika byggnadsdelar, bl a för kryprum. 

"An analytical model for crawl-space temperatures and heat flows", 
Hagentoft 1986, är en beskrivning av en matematisk modell för beräkning av 
temperamr och vänneflöden i krypgnmder, både ute- och irmeluftventilerade. 
Modellen ligger till grund för datorprogram som har utvecklats vid Lunds tekniska 
högskola. 

"Fuktförhällanden i högisolerade träbjälklag", Enquist 1985. Här redovisas 
mätningar av temperatur och relativ fuktighet i bostaden, på vind och i kryprum 
samt fuktkvoter i träbjälklagen imder nästan två år, i ett småhus. 

"Ventilation av kryprum", Enquist & Gustén 1985, redovisar luftväxlings- och 
fuktmätningar i tre småhus, bl. a. Rockwools provhus i Skultorp. 
Luftväxlingsmätningama har gjorts med spårgas där man studerat inverkan av t.ex. 
ventilemas utfomming och storlek, årstid, självdragsskorsten etc. 

"Välisolerade småhus med luftburen värme", Blomstcrberg & Stadier 1985, är 
en beskrivning och utvärdering av Rockwools provhus i Skultorp. Denna rapport 
behandlar inte speciellt krypgrunden men den är ändå av intresse här beroende på 
det försök som beskrivs i bilaga 3. 

"Funktionsstudier av byggnad med varmluftventilerat kryputrymme", 
Åberg & Leveau & Edlund 1984, är ett examensarbete vid byggnadsteknik på KTH. 
Arbetet omfattar bestämning av värmeflöden genom bottenbjälklag och yttermur, av 
temperamr- och fuktförhållanden i byggnadsdelar samt en analys av 
ventilationssystemets funktion. 

"Grundläggning av käUarlösa smfihus, enkätundersökning", Enquist 1985, 
är en sanunanställning av en enkätundersökning som gjordes 1984. Den riktade sig 
till hustillverkare, entreprenörer, myndigheter, forskare etc. och syftade till att få 
grepp om vad som styr valet av grundläggningsmetod, och hur man utformar den. En 
kosmadsberäkning av olika grundtyper finns också. 

"Kostnadsbesparing för småhus i trä, grundkonstruktioner". Harrysson 
1985, visar dels på konstruktionspraxis (med hänvisning till arman litteratur), dels på 
de utvecklingsmöjligheter som kan firmas fÖr olika grundläggningsmetoder fÖr att 
minska kosmadema men ändå uppfylla kraven. 

"Svamp och mögellukt". Hallenberg & Gilert 1983, beskriver vilka mögelsvampar 
man kan råka ut fÖr i byggnadskonstruktioner och deras livsbetingelser. Vidare 
beskrivs analysmetoder för bestänming av humvida ett material är angripet av 
mögelsvamp och i vilken omfatming. 

"Mögelpåväxt på trä". Hallenberg & Gilert 1986, är en försmdie om trävirkes 
mögel benägenhet som funktion av bl.a. relativa fukthalten och lagringsplatsens 
belägenhet. Den senare faktorn visade sig ha stor betydelse. 
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"Mögel i byggnader", Socialstyrelsen 1984, behandlar möglets inverkan på 
människors hälsa och är framtagen mot bakgrund av föreskrifter i hälsoskyddslagen. 
Bl a behandlas vilka åtgärder olika instanser bör vidta för att man skall undvika art 
mögelhus byggs och hur man skall komma till rätta med de mögelproblem som finns. 

"Trämaterialutveckling", Zaunschirm & Henningsson & Johansson 1985, 
beskriver olika metoder art förbättra träs egenskaper med kemiska och biologiska 
metoder. Här beskrivs ingående träs uppbyggnad och dess namrliga nedbrytning. 
Metoder art förbättra träs resistens mot röt- och mögelsvampar förklaras. 

"Att bygga torrt", Hansson 1986, behandlar förhållanden under själva byggtiden 
och deras inverkan på de ftiktföiiiållanden man får i byggnaden efter 
färdigställandet. Speciellt behandlas lämpliga byggmetoder för art minska materials 
och konstruktioners exponering för fukt och varten. 

"Trä och fukt, prog;ramförslag"» Samuelsson et al 1984, sammanfattar problem 
med ftilrt i samband med byggande och ger förslag till forskningsprojekt för att öka 
vetandet inom området. 

2.2 Intervjuer 

Ett antal personer (se kap. 8: Referenser) med speciell kunskap inom området, har 
intervjuats om sin syn på kryprumskonstruktioner och hur sådana kan göras säkrare 
mot fuktskador. Här nedan ges en sammanfattning av synpunkter som kom fram vid 
dessa intervjuer. 

Allmänt om krypgrunder: 

- En del kommuner har dimensionerat sitt dagvattennät för femårsregn och man 
måste därför räkna med Översvämningar ganska ofta. Därför är krypgrunder, 
speciellt kalla, att föredra framför platta pä mark eller ny typ av låga grunder. 

- "Blir det verkligen fel om man bygger helt efter dagens byggnorm?" 
Felmarginalerna är dock mycket små och"man måste också ha tur" för att lyckas 
bygga en helt problemfri grund. 

- "Norska byggnormen leder till säkert resultat. Alla skador beror på brister i 
konstruktion eller utförande. Om man följer anvisningarna bör man knappast råka 
ut för problem." 

- En av de viktigaste faktorema är den yttre markplaneringen. Man måste ha 
ordentligt fall från huset, men det gäller att lösa problemet för hela området så att 
man inte leder in vatmet till grannen. 

- All dränering bör läggas utanför huset.Invändig dränering skapar problem. 

- Virke har mycket varierande mögelbcnägenhei beroende på en mängd ärmu inte 
helt kända faktorer. Vi måste få bättre grepp om faktorer som styr etablering och 
tillväxt av mögel och andra svampar. 

- Man måste lägga större press på producenter att göra ett bra jobb, två års 
garantitid är inte tillräckUgt. Hus och grund köps ofta separat, ingen tar 
helhetsansvar. 
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Om kalla kryprum: 

- Markisolering höjer temperaturen i kryprummet och skapar dessutom cn 
fördelaktig temperamrdiffcrens. 

- Det finns material som skipar mer problem än andra i kalla kryprum t cx 
asfaboard ("bästa maten för mögelsvampar") och tryckimpregnerat viiice ("har 
tendens att lukta illa då det angrips"). 

- Viktigaste orsaken till dålig lukt i kryprum är kvarlänmat skräp, organiska rester 
och matjord som angrips av mögel. Om man dessutom lägger på en plastfolie 
förvärras situationen genom att aneoroba förhållanden skapas. 

- Det slarvas mycket med dränering och avledning av ytvatten. Ofta behövs ett 
avskärande dike för att minska vattenflödet till grunden. 

- Trä bör placeras i så tom och varmt klimat som möjligt. Man kan t ex placera en del 
av bjälklagsisolering imder bjälkama för att höja temperaturen pä dem. Syllars 
placering och utformning är viktigt att lösa med eftertanke. 

- Luft till kiyprum kan tas in på sätt så att den är torrare och/eller varmare, t ex via 
vinden eller kanaler i marken. 

- Man bör bättre undersöka vilken inveikan olika materials fiiktkapacitet har på 
kryprumsklimatet. Kan t cx betong pä marken utgöra en lämplig fiiktbuffert? 

-1 dag firms inte tillräckligt underlag för dimensionering eftersom sambandet 
mellan ventilemas utformning och placering och erhållen luftväxling i olika delar 
av kryprummet inte är känt. Det firms heller inte ett entydigt samband mellan 
ventilation, luftrörelser och mögeltillväxt. 

- Med mekanisk ventilation kan man ha betydligt lägre luftflöde än SBN föreskriver. 
Helst bör ventilationen dock ske med självdrag, eftersom det bör kurma bli billigare 
och ändå säkert. 

Om varma kryprum: 

- Man anser att iimeluftsventilerade kryprumskonstmktioner kan göras ftiktsäkrare 
än kalla. Finns det något exempel på en renodlad varm krypgrund med ftiktskadoi? 
Man bör satsa på att utveckla varmgrundssystem. 

- All isolering som behövs vid irmeluftsventilerade krypnun bör placeras pä 
marken och bjälklaget kan vara helt oisolerat. Effekt på trumljud bör undersökas. 

- Om man tar returiuften frän huset via kryprummet värms detta upp, vilket är 
positivt genom att det minskar värmetransmissionen från huset. Eftersom 
temperamren på luften sjunker, blir dock effektiviteten på efterföljande 
värmeväxlare eller värmepump lägre. 

Om nya typer av varmgrunder: 

- Vid icke krypbara gnmder måste installationer vara tillgängliga, vilket kan lösas 
t ex genom att man föriägger serviceledningama i en spirokanal, som kan dras ut 
med alla ledningar, då behov föreligger. 
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2.3 Utländska erfarenheter 

För alt få veta huruvida krypgrunder är ett vanligt sätt art gmndlägga småhus även i 
andra länder, om man har liknande problem där och hur man löser dem, skickades 
ert brev till följande länder 

Norge 
Daiunark 
Finland 
Holland 
Storbritaimien 
Västtyskland 
USA 

Från samtUga länder har utförliga och värdefulla svar erhållits. Här redogörs för 
några intressanta synpunkter och detaljer från varje land. 

I Norge används kryprumsgrundläggning ganska allmänt. Man hävdar att 
anvisningama i byggdetaljbladen från Norges Byggforskningsinstitutt (NBI) ger 
helt säkra lösningar för uteluftventilerade krypgnmder. I stort ansluter sig dessa 
lösningar till svensk praxis. De problem som man har haft med krypgrunder i Norge 
beror i samtliga fall på avsteg från NBI:s anvisningar vad gäller konstruktion eller 
utförande. Irmeluftventilerade krypgrunder används inte alls. 

Vad gäller risken för tjällyftning av gmnden, tillåter man samma 
grundläggningsdjup, (0,3 m) över hela Norge, med isolering under och utanför 
grundmuren, vars tjocklek och utbredning beror på geografiskt läge, se figur 2. Detta 
ger möjlighet till standardisering av gmndelement. Isoleringen bör vara polystyrén 
(densitet minst 30 kg/m^ ), helst extmderad, och mineralullsisolering 
rekommenderas inte. 

Kravet^på ventilarea motsvarar ungeför SBN:s krav. Man tillåter dock en kraftig 
minskning av antalet ventiler om man kompletterar med självdragsskorsten över tak. 
För närvarande bedrivs ingen forskning om krypgmnder i Norge, beroende på att 
man anser de flesta problem lösta. 

T . l b Q k e t y l t e 
m o s s e r 

r o l l mot 
' " " V . drenering 

Minst 
0,3 m 

Figur 2: Reducerat grundläggningsdjup enligt NBI. 
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I Danmark används krypgrunder i liten omfattning för grundläggning av 
friliggande småhus. Rad- och kedjehus grundläggs vanligen med krypgrund för att 
förenkla dragning av servisledningar. Allmänt anser man att normer och 
anvisningar ger säkra konstruktioner, om de bara följs. De skador som man har haft 
har vanligen berott på dålig ventilation eller bristande avledning av dagvatten. Man 
har dock vissa farhågor om att en kraftigare bjälklagsisolering kan komma att leda 
till problem i nya krypgmnder. 

Som skydd mot markfukt används ofta en betongplatta som också ger ett bekvämt 
underlag för t.ex. arbeten med installationer, se figur 3. Kravet på ventilation 
motsvarar ungefär SBN.s krav. 

Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) bedriver bl.a. forskning om isoleringens 
placering (bjälklag-mur-mark) och dess konsekvenser på klimat och 
värmeförbrukning. Ett armat intressant projekt är förbättring av gamla otillgängliga 
krypgrunder genom fullständig uppfyllnad av kryprummet med lösull. 

•evfc. vlndtcet Ing 
- vor meisolering 

1—vLndtoet, dlf Fu&ions-
Äbeat log 

vormelsolerede n?i-

*—bunddcek. 
—dlPfueionstoet mcmkaran 
—evt. koptUcirbrydende lag 

Figur 3: Normalt utförande av krypgrund i Darunark enligt SBI. 

Det vanligaste grundläggningssättet i Finland är platta på mark, men under 70- och 
80-talen har man, i liten utsträckning, börjat bygga krypgmnder. Man har haft en 
del fukt-, mögel- och rötskador som man anser har orsakats av maricfukt (vatten i 
kryprum), läckage (vattenledning, regnvatten), dålig ventilation eller dålig 
dränering. Varmluftsventilerade kryprum är inte vanliga i Finland och har endast 
prövats i provhus. Resultatet av dessa prov har inte redovisats. 

För att åstadkomma ftmgerande kalla kry rum, anser man följande faktorer viktiga; 

- bra dränering 
- rätt ventilation 
- låg maikhikt (t ex isolering på marken) 
- fuktbarriär mellan trä och grundmur 
- impregnerat trämaterial i delar, som är under fiiktiga eller tid visa fuktiga 

förhållanden. 

I Finland bedrivs forskning, inom området krypgrunder, vid VTT och Tekniska 
högskolan. 
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I Holland byggs så gott som alla småhus med krypgrunder, mest beroende på den 
höga grundvattermivån i landet. Byggnormen kräver faktiskt att alla byggnader ska 
ligga över ett kryprum. Det största problemet anser man vara att lösa dräneringen av 
kryprummet. 

Träbjälklag har nästan hek försvunnit till förmån för betong- eller 
lättbetongbjälklag. Intressant är att somliga förordar en kraftig isolering i bjälklaget 
så att temperaturen i kryprummet inte blir för hög. Tydligen anser man att hög 
temperamr är en lika allvarlig faktor som hög luftfuktighet när det gäller 
mögeltillväxt. 

Ventilema är vanligen utformade som vinklade plåtkanaler så att golvet kan läggas i 
nivå med marken utanför. 

Ett exempel på effekten av bjälklagsisoleringens placering visas i figur 4. 

De små siffroma anger 
temperatur i olika skikt 

De stora siffroma anger 
relativa fuktigheten 

Figur 4: Isolering under bjälkar, Holland (Blauwdmk april 1984). 
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Storbritannien använder inte vad vi kallar krypgrunder. Så gott som alla 
nybyggda småhus grundläggs med platta på märk. I viss utsträckning används 
uppreglat uteluftventilerat golv, se figur 5, vilket är det närmaste man kommer 
kiypgninder. Utrymmet mellan bjälklag och underlaget (vanligen en betongplatta) 
är ungefär 125-150 mm. Golvbjälklaget är oisolerat (Stoibritannien har inga krav pä 
golvisolering), och ventilerat genom öppningar i ytterväggen. Man anser att detta är 
en något dyr men säker lösning. Inneluftventilering har endast prövats i något 
experimenthus. 

Adequate ventilation 

DPC 

GL 

T 

/ 

if 

lOOmm concrete oversite 
! I 

Figur 5: Uppreglat uteluftventilerat golv, Stoibritaimien. 

Byggnormema i Västtyskland medför att bjälklag av trä knappast används t i l l 
krypgrunder, trots att grundläggning med kryprum är en mycket vanligt 
förekommande byggmetod. Anvisningar för utförandet finns dock. Man anger två 
viktiga punkter, ventilation och fuktspärr på mark, som väsentliga fÖr bjälklagets 
beständighet. Som en generell åtgärd förordas också kemisk behandling av trä som 
vetter mot krypnmunet för att förhindra svampangrepp. 

Balkendecke 

f Offnung 

Kiesauflage Kiesauflage=grusupplag 

Figur 6: Krypgrund enligt Informationsdienst Holz. 
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USA uppvisar stora lokala variationer vad gäller användandet av krypgrunder. På 
västkusten och i sydöstra delarna av USA är krypgrunder vanliga eller mycket 
vanliga, medan andra delar helt saknar denna typ av grundläggning. Skador har 
observerats, men beror oftast på att man har haft stående vatten i grunden på grund 
av dåligt utförd dränering. 

Normer fmns för ventilationens storiek eller ventil ationsöppningamas storlek. Man 
föreskriver en öppningsarea motsvarande 0,33% av bjälklagsytan vilket är ca 3 
gånger mer än kravet i SBN,. Man kräver ingen fiiktspärr på mark men om sådan 
finns, får ventilarean minskas till hälften. 

Forskningen i USA har under senare år bl.a. varit inriktad på effektema av 
isoleringens placering, på mark eller i bjälklag. Tilläggas bör, att man i USA ofta 
bygger hela grundkonstruktionen i trä, även "gmndmuren". 

2.4 Studerade obiekt 

Ett mindre antal objekt har studerats inom ramen för detta projekt. Både skadade 
krypgrunder och sådana som fungerar tillfredsställande har undersökts och i viss 
mån analyserats. 

I Upplands-Väsby har en studie gjorts av småhusområdet som byggdes till 
bostadsmässan Bo85. Av totalt 20 småhus har 15 krypgmnd; 10 uteluft- och 5 
iimeluftventilerade. Av dessa har vi besiktigat 13 (8 kalla och 5 varma). En god 
översikt har fåtts av hur krypgrunder utförs idag. Ett alhnänt intryck är att alltför 
lite möda läggs ner på arbetet med grunden, bl.a. har många kryprum dåligt 
avjänmad mark och en plastfolie som ligger allt annat än slätt. I flera fall fanns också 
organiskt material i form av träbitar, papplådor mm kvarlämnat. Ventilationen är 
vanligen av självdragstyp men ventilarean i allmänhet för liten jämfört med 
SBN-kraven. Trots vissa brister i utförandet verkar de flesta klara sig bra, men i två 
fall av de granskade tretton, firms skador (mögelangrepp på bjälkar respektive 
golvskador över kryprummet) redan efter ett år. 

I Järfälla studerades ett småhus, i vilket man tidigare haft problem med stående 
vatten i kryprummet. På grund av bristfåUig dränering kring huset och ett 
kommunalt dagvattensystem som inte kunde ta hand om kraftiga regn, hade man 
under långa perioder haft vattensamlingar i krypmmmet. Angrepp i form av röta 
hade uppstått i blindbotten. Efter att dagvattensystemet hade fört)ättrats hade 
vattensamlingama försvunnit men luftfuktigheten var fortfarande hög. Marken 
består av lera utan något skydd mot avdunsming. I denna grund gjordes en studie av 
hur en plastfolie på marken som avdunsttiingsskydd inverkar på krypmmsklimatet, 
(se bilaga 3). 

Ett extremt isolerat småhus i Skultorp har studerats. Bjälklagets blindbotten av 
asfaboard hade, på grund av hög fiiktighet, buktat sig så kraftigt att flera skivor helt 
enkelt ramlat av från bärläkten. Fläckar av mögel fanns också, både på blindbotten 
och bjälkar. Mätningar visade på en relativ luftftiktighet av 90-95%. Här provade vi 
en aimorlunda form av ventilation där vindsluften umyttjades. Detta försök firms 
beskrivet i bilaga 2. 

Ett besök gjordes i en krypgrund i Hultsfred där mekanisk ventilation med ett 
luftflöde motsvarande hälften av normkravet användes. Intrycket var att grunden 
hade ett för årstiden (början av september) mycket torrt klimat. 
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3. K R A V PÅ EN GRUNDLÄGGNING 

Alla krypgrunder kan delas in i fyra delar 

- mark, undergrund 
- grundmur, kantbalk 
- bjälklag 
- ventilation 

För hela grunden fmns ett flertal krav som har olika tillämpning pä de olika delama. 
I huvudsak kan kraven indelas i fyra typer 

- byggnadstekniska krav 
- produktionstekniska krav 
- systemtekniska krav 
- ekonomiska krav 

3.1 Bvggnadstekniska krav 

De viktigaste byggnadstekniska kraven är: 

- geotekniska krav 
- statiska krav 
- värmetekniska krav 
- lufttäthetskrav 
- fiiktkrav 
- beständighetskrav 
- ljudkrav 
- brandkrav 

Geotekniska krav: Hur ser terrängen ut på byggnadsplatsen? Behövs en grimdUg 
markimdersökning? Vilka är markförhållandena? Jordart, bärighet, risk för stora 
eller ojämna sättningar, genomsläpplighet fÖr vatten, tjälfarlighet etc? Hnns det risk 
för markradon som man måste ta hänsyn t i l l , m f l frågor? Svaren på frågorna 
påverkar val av grundtyp, sulors bredd, grundläggningsdjup, ev pålning, hur 
dränering och övrig maikberedning skall utföras etc. 
Vid radon kan inte luften från kiyprummet tillåtas komma in i bostaden. 

Statiska krav: Belastoing från huset - egenvikt, nyttiga laster, snö, vind - förs ned 
på grunden. Den måste ha tillräcklig hållfasthet, stabilitet och styvhet fÖr att 
överföra laster t i l l marken, fördela dem vid olikformig undergrund, utgöra 
förankring etc. 

Värmetekniska krav: Isoleringskrav firms angivna i SEN 80, kap 33, och den s k 
ELAK-normen (PFS 1982:3). F n pågår ett intensivt arbete med en ny byggnorm och 
inom energiavsnittet väntas en del förändringar. Dessa är ärmu inte publicerade och 
hänsyn t i l l dem kan inte tas här. K-värden måste också väljas med hänsyn till andra 
faktorer än rent energitekniska, t ex med hänsyn t i l l fiiktfÖrfiållanden, tjälning mm. 
Vid olika bygg- och energisystem kan frågor om värmekapacitet, yttemperatur t ex 
hos golv, riktad operativ temperatur etc, vara dimensionerande fÖr uppvämmings-
och ventilationssystem. 
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Luft täthetskrav: För vanna krypgrunder gäller de krav på täthet som anges i 
SBN80. Beroende på tryckförhållandena kan eventuella otätheter få olika 
konsekvenser. Vid undertrycksventilerade grunder är det främst energi aspekten, 
som är viktig. Vid övertrycksventilerade. kan man få läckage av fuktig luft ut i 
konstruktionen och därmed risk för kondens och följder av det. Det krävs därför ett 
noggrant aibcisuiförande och att man noga planerar arbetet för att speciellt tätheten 
mot mark skall bli tillfredsställande. 

För att kunna använda varma grunder i radonfarlig mark, måste mycket höga krav 
ställas på tätheten mot mark, men också på ventilationssystemet. Luft från 
kryprummet kan inte tillåtas komma tillbaka in i bostaden. Vid kalla krypgrunder 
bör man då ha mekanisk ventilation, som skapar undertryck i kryprummet i 
förhållande t i l l bostaden. 

Fuktkrav: Speciellt i kalla krypgrunder kan relativa luftfuktigheten och därmed 
fiiktkvoten i material bli hög p g a uteklimatets påverican. Nederbörd kan ge 
översvämningsrisker. Dagvattenledningar kan på många platser vara 
dimensionerade för femårsregn och en grund måste då klara flera översvämningar 
under husets livstid. Vattenläckage från ledningar kan tillfölligtvis tillföra stora 
mängder av vatten. Speciellt från vissa material, såsom betong och lättbetong kan, 
under mycket lång tid, en mängd byggfukt avges. 

Fukt från mark kan dels komma från ytvatten beroende på olämpliga lumings- och 
avriimingsförhållanden eller från grundvatten vars nivå kan variera. Vattenånga 
avdimstar frän alla jordarter och ur lerjordar kan vatten pressas fram vid 
komprimering på grund av långtidslaster från huset. Ångtrycksskillnader orsakar 
fukttransport i konstruktioner genom diffusion. 

Fukt i olika former ställer krav på åtgärder i form av avledning, tätskikt, 
kapillärbrytande skikt, ventilation, ev uppvärmning, etc. Man får heller inte glömma 
de krav som måste ställas på skydd av trämaterial under byggnadstiden för att man 
inte skall bädda för problem. 

Beständighetskrav: Hög fuktighet kan, i kombination med lämplig temperatur, ge 
upphov till biologiska angrepp, t ex i form av mögel och röta. Fukt kan också orsaka 
korrosion på material eller skadliga deformationer. Förutom att skador av fukt ger 
konstruktioner kortare livslängd, kan man också få hälsoproblem. Där man inte kan 
motverica höga fukmivåer måste man välja material med tillräcklig beständighet 
eller t ex genom kemisk behandling uppnå sådan. Förutom biologisk påväxt kan det 
förekomma skadeinsekter, råttor mm som kan ställa till skada. 

Ljudkrav: Steg på oisolerade bjälklag sägs leda till oacceptabla trumljud. Detta har 
dock prövats i praktiken i provhus i örbyhus (Bergström & Samuelsson, 1985). I 
bjälklagen saknades isolering men derma låg istället på marken vilket tydligen 
fungerar bra. I radhus eller pailius måste man förhindra att luftljud överförs via en 
gemensam krypgrund eller att flanktransmission av stomljud sker via bjälklaget. 
Uppdelning av kryprummet kan där ske t ex genom att man använder dubbla 
grundmurar. 

Normkrav: De flesta byggnadstekniska kraven finns sammanfattade som normkrav. 
Byggnadstekniska krav finns i allmänhet definierade i svensk byggnorm (SBN 80) 
eller annan normtext, t ex den s k ELAK-nonnen . Man måste dock vara uppmärksam 
på de nya regler som finns i det förslag till ny byggnorm, som snart ges ut. Där sägs 
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bl a att trä i golv- och väggkonstruktioner mot mark skall anordnas så att dess 
relativa ånghalt inte överskrider 70 %. Enligt Planverket skall man tolka detta så att 
det gäller konstruktioner i direkt anslutning t i l l mark såsom källar- och 
sockelväggar, platta på mark o dyl och inte bjälklag över kryprum. Även där är det 
dock mycket olämpligt att låta obehandlat trä regelmässigt omges av luft med hög 
relativ ånghalt. 

I den kommande byggnormen ställs krav på inspekterbarhet av installationer. Detta 
är ett viktigt argument fÖr såväl varma som kalla krypgrunder. Servisledningar kan 
förläggas t i l l kryputrynmiet och detta göras lätt tillgängligt. För nya grundtyper med 
så låg höjd att man inte kan krypa, är det nödvändigt att ägna åtkomligheten speciell 
uppmärksamhet. 

3.2 Prpduktioreitckniska krav 

Grunderna kan produceras på en mängd olika sätt. Förtillverkningsgraden kan vara 
olika och därmed behovet av maskiner och monteringshjälpmedel. För 
hantverksmässigt byggda grunder är hanterbarhet, ergonomi etc, viktiga frågor. För 
större och tyngre element är transport- och hanteringsproblem, samt samordning 
mellan fabrik och byggarbetsplats viktiga. 

Produktionssättet styr i viss utsträckning även den tekniska utformningen. Man 
måste t ex ta hänsyn t i l l arbetarskyddssynpunkter då man utvecklar nya 
konstruktionstyper. I bjälklag som byggs på platsen skall, enligt 
arbetarskyddsstyrelsen, blindbotten vara tillräckligt stark för att man skall kurma 
trampa på den. Detta blir oftast dimensionerande fÖr blindbotten. EnUgt uppgift fiin 
Planverket bör man mte tolka avsnitt 21:242 i SBN så att det gäller att göra trossbotten 
genomtrampningssäker för bjälklag med sä låg fallhöjd, som det normalt är i ett 
kryprum. Det gäller dock att se t i l l att arbetsgången bUr sådan att inte onödiga risker 
uppstår. 

Ofta blir dock fallhöjden betydande, t ex då man måste ha ståhöjd, minst 1,8 m, i 
kryprummet fÖr att kurma arbeta där. Detta gäller t ex för radhus, där man ofta 
förlägger installationer för flera hus i kryputrymmet. I utrymmen där man normalt 
inte har några arbetsmoment att utföra kan man ha så låg höjd som 0,6-0,7 m, i 
enstaka punkter endast 0,3 m. 

Senare i derma skrift föreslås att man placerar en del av isoleringen under 
bjälkama. Om montaget av derma skall utföras på arbetsplatsen, kan detta 
arbetsmoment bli mycket svårt att utföra, om inte speciella åtgärder vidtas. Att göra 
det på fabrik, där bjälklagselementen kan vändas, är däremot en enkel operation. 

3.3 Svstemtekniska krav 

För att inte få speciallösningar med begränsad, och därmed mer oprövad tillämpning, 
bör grundsystem passa till olika hustyper - friliggande, radhus, kedjehus, 
souterränghus, etc - med olika våningsantal och byggda med olika byggsystem i 
varierande prefabgrader. De bör vara anpassade ti l l system för installationer för 
vatten och avlopp och i förekommande fall för värme och ventilation. Där läckage 
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eller andra skador kan förekomma bör man som nämnts ha möjlighet t i l l inspektion. 

En viktig systemfråga är avgränsningen mellan olika byggdelar. Det finns en 
tendens att se markarbeten, grund och ibland även bjälklag som en enhet, som måste 
lösas i ett sammanhang. Detta kan vara positivt på flera sätt. Ansvarsgränserna blir 
klarare och t ex viktig samordning med ventilationssystem går lättare att genomföra. 

Systembegreppet kan vidgas t i l l att omfatta även andra systemområden. Så t ex kan 
vissa lösningar underlättas av att även kommunaltekniska system modifieras. Man 
behöver på ett bättre sätt styra hur anslutning av vatten och avlopp skall ske, hur 
dagvattensystem skall dimensioneras och utformas etc. Detta ligger dock i huvudsak 
utanför detta arbetes ram. 

3.4 Ekonomiska krav 

Ekonomin bestäms av produktionskosmad, finansieringsmöjligheter samt av drift-
och underhållskosmader. Belåningsmöjligheter styr i stor utsträckning byggandet i 
Sverige. De bestänmier vilken typ av grund som väljs. Kryprum belånas vid statlig 
lånegivning med 100 kr/m^ mer än platta på maric, Samma belopp gäller oavsett om 
det är en ute- eller inneluftventilerad krypgrund. Är detta riktigt? Är det möjligt att 
bygga en säker platta på mark, som är så mycket billigare att den blir intressant? En 
iimeluftventilerad krypgrund tycks bli dyrare att bygga än en uteluftventilerad. (Se 
t.ex. Bergström & Samuelsson 1985.) Därför byggs nästan uteslutande kalla 
krypgrunder. Belåningssystemet bör differentieras så att säkra lösningar också blir 
ekonomiskt "riktiga" och därmed byggs. 

Enligt nya Plan- och bygglagen skall man bygga hus med låg årskosmad, dvs utöver 
kapitalkosmadema skall även kosmader för drift och underhåll vara låga. Detta kan 
fömtsättas påverica lånesystemet så att belåningsschabloner av den typ som 
omnämns ovan, blir av mindre intresse. Detta blir i så fall ett steg i önskad rikming. 
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4. ANALYS AV KRYPRUMSKLIMAT 

Att med en teoretisk modell bestämma vilket klimat (temperatur och fuktighet) man 
kan förväntas eiiiålla i en bestämd konstruktion, är inte speciellt enkelt 
Komplicerade flerdimensionella förlopp, mänga påverkande faktorer och bristfälliga 
kunskaper gör att man måste arbeta med kraftiga förenklingar. Resultaten måste 
därför tolkas med en viss försiktighet. 

Elmroth (1975) anger en modell, som både behandlar temperamr och 
ftiktförhållanden i kryprum. Han har i detta fall använt den för beräkning av 
uttorkningsförlopp i konstruktioner av lättbetong. 

Hardemp (1983) beskriver fiiktutbyte mellan luft och ytmaterial som skivor, 
möbeltyger etc. inne i bostaden. Man smderar här förlopp över korta tider, dygn och 
timmar, men modellen kan säkert utvecklas till att gälla längre perioder och andra 
material. 

På LTH har man i flera år arbetat med modeller för värmeströmning till mark. Som ett 
resultat av den forskningen har man nu en modell för värmebalans i kryprum som 
presenteras av Hagentoft (1986). 

På vårt uppdrag har Cari-Erik Hagentoft på LTH utfört beräkningar enligt denna 
modell, av kryprumstemperaturcr och värmeflöden för några olika fall. Med 
utgångspunkt frän dessa beräknade tempcraturförhållanden har vi försökt att dra 
några förenklade slutsatser om effekten pä RF i kryprummet. 

Följande 6 fall eller frågeställningar har behandlats: 

Uteluftventilerade krypgrunder, 

A: 1 Vilken inverkan har ventilationsgraden pä temperamr och 
värmeflöde? 

A:2 Hur påverkas kryprumsklimatet av bjälklagets isoleringsgrad? 
A:3 Hur påverkas kryprumsklimatet av grundmurens 

isoleringsgrad? 
A:4 Hur påverkar markisoleringen kryprumsklimat och 

väraieflöde? 

Iimeluftventilerade krypgrunder, 

B : l Behövs isolering i bjälklaget? 
B:2 Hur stor betydelse fÖr värmeförlustema har isolering på 

marken? 
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A: Uteluftventilerade krypgrunder 

c 
0.3 _ t i l 

n 
0.6 

Figur 7: Krypgnmdens utformning i fall A : l -A:4 

Förutsätmingar för beräkningarna: 

Planmått: 12 x 8 m. 
Volym: 57,6 m^ (höjd 0,6 m) 
Temp inne: +20 

Utetemperaturen antas variera sinusformat med ett medelvärde på 5 grader 
och en amplitud på 10 grader. Högsta och lägsta utetemperatur fömtsätts 
inträffa den 1 augusti respektive den 1 februari. 
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A : l Vilken inverkan har ventilationen pä värmeflödet genom bjälklaget? 

Förutsättningar 

Variabler. 

ki, jki = 03W/m2K 

k m u r = l ' 0 

n (ventilationsgrad) 

Beräkningar har gjorts för en vcntilationserad som varierar mellan 0,1 och 2,0 
omsAi, eller omräknat 0,06 och 1,2 m ^ M h. 
Resultatet visar att värmeflödet genom bjälklaget påverkas mycket lite av 
ventilationsgraden, se figur 8a. Med en luftväxling av 2,0 oms/h fär man ung. 7% 
högre värmegenomgäng som mest imder vintem jämfört med vid 0,1 oms/h. 
Temperaturen blir under vintem 1,5 grader lägre och under sommaren 0,5 grader 
högre, se figur 8b. Under förutsättoing att fiiktbalansen i övrigt inte påverkas av 
temperaturen motsvarar detta ungefär 2-3% lägre RF under sonunaren. 

Figur 8a: Värmeflöde genom bjälklag fall A : l . 

10 4 

o •{ 

Figur 8b: Kryprumstemperamr fall A : l 



25 

A:2 Vilken inverkan har bjälklagets isoleringsgrad på kryprumsklimatet? 

Förutsätmingar: 

Variabler: 

l4„u,= 1 .0WWK 
n = 2,0 oms/h 

•^bjkl 

De olika k-värden som har provats är 0,3 (SBN-krav), 0,2 (ELAK-krav) respektive 0,1 
W/m^K. 
Dessa värden motsvarar 120,200 respektive 400 mm mineralullsisolering. 

Med den kraftigaste isoleringen får man 0,8 grader lägre temperatur under 
sommaren (motsvarar ca 4% högre RF) och 1,6 grader under vintern jämfört med den 
tunnaste. Inverkan på klimatet är tydligen ganska måttlig vilket beror på markens 
stora värmekapacitet, se figur 9a. Däremot påvericas värmeflödet genom bjälklaget 
mycket, se figur 9b. 

Isoleringsgraden på marken har betydligt större inverican på krypnmisklimatet, se 
fall A:4. Frågan är hur isoleringen ska fördelas mellan bj^klag och marik: för att 
uppnå bästa möjliga klimat utan att öka energiföriustema; ett optimeringsproblem! 
Detta har inte kunnat göras inom ramen fÖr dessa beräkningar. 

Figur 9a: Kryprums- och utetemperatur fall A:2. 

soo A 

Figur 9b: Värmeflöde genom bjälklag fall A:2 
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A:3 Grundmurens isoleringsgrads inverkan på kryprumsklimatet. 

Förutsättningar n = 2,0 oms/h 

Variabler ^hjkl 

Kom 

Bjälklagsisoleringen fick anta värdena 0,3 och 0,17 W/m^K. 
Grundmuren antogs i första fallet utgöras av endast lättklinkerblock, k-värde 1,0 
W/m^K. 
I andra fallet var grundmuren tilläggsisolerad med 10 cm mineralull vilket ger 
muren ett k-värde på 0,3 W/m^K. 

Beräkningen visar att skillnaden blir minimal mellan de två olika 
grundmursaltemativen, så liten att det är svårt att skilja kurvoma åt i ett diagram. 
Med den kraftigare grundmursisoleringen minskar värmeflödet genom bjälklaget 
med endast ca 2 %. 
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A:4 Markisoleringens inverkan på värmeförlustema samt dess funktion som 
fuktspärr. 

Fömtsätmingar: 

Variabler 

kjjjj^j = 0,3 W/m^K 

»^mur=l '0W/m2K 

n =2,0 oms/h 

dj (markisoleringens tjocklek) 

Beräkningen har utförts för tjocklekarna 20,50 och 100 mm mineralullsisolering 
samt för fallet utan maikisolering. Tolkningen har gjorts med två syften, dels för att 
se vilken inverkan markisoleringen har på värmeförlustema genom bjälklaget, dels 
för att finna vilket temperamrfall man får över isoleringen och därigenom bedöma 
dess funktion som fiiktspärr. 
Enligt figur 10a får man närmare 2,5 grader högre temperatur i kryprummet under 
sommaren med 100 mm isolering på marken jämfört med ingen isolering alls. 
Värmeflödet genom bjälklaget blir under kallaste perioden ca 8 % lägre, se figur 10b. 

• C ^ 

10 4 

o 4 

Figur 10a: Krypnmistemperamr fall A:4. 

5oo 4 

Figur 10b: Värmeflöde genom bjälklag fall A:4. 
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Bedömningen av mineralullens avdunstningshindrande förmåga har gjorts med 
kärmedom om vänneflödet t i l l mark, figur 10c. Fasförskjutningen mellan värmeflödet 
och uteluftens tmperaturvariation har inte beräknats, men enligt Hagentofts 
tidigare beräkningar bör den vara ungefär 310 dygn, dvs största värmeflödet t i l l 
mark fäs 310 dygn efter (eller 55 dygn före) tidpunkten för högsta utetemperatur. 

Figur lOd visar temperaturen på över- l e ^ k t i v e undersida av den 100 mm tjocka 
isoleringen. Man ser att under den mest kritiska perioden (juli-september) fås en 
temperaturskillnad av 4-6 grader. Detta medför att, om man antar att RF i markytan är 
100%, avdunstning från marken sker först när RF i luften är under ca 75%. Vid högre 
RF sker inget fukttillskott från marken. 

Figur 10c: Värmeflöde till mark fall A:4. 

Figur lOd: Temperatur över resp under isolering fall A:4. 
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Kommentar 

Om man vil l minska transmissionsföriustema genom golvbjälklaget utan att öka 
riskema för fiiktproblem i kryprununet, är det bättre att isolera marken än att öka 
bjälklagsisoleringen. 
Ökad grundmursisolering har mycket liten inverkan. 
En ökad ventilation har relativt liten inverkan på värmeförlusterna. 

B: Inneluftventilerade krypgrunder 

Krypgrundens principiella uppbyggnad framgår av figur 11. 

0.3 

•V 

[Z] 

0.6 

Figur 11: Krypgrundens utformning i fall B : l - B:2 

Fömtsätmingar för beräkningarna: 

Planmått: 12 x 8 m. 
Volym: 57,6 m^ (höjd 0,6 m) 
Temp irme: +20 

Utetemperaturen antas variera sinusformat med ett medelvärde på 5 grader 
och en amplitud på 10 grader. Högsta och lägsta utetemperatur förutsätts 
inträffa den 1 augusti respektive den 1 februari. 

Ventilationsluftens temperatur är konstant 20 grader. 

B : l Isolering i bjälklaget? 

Förutsätmingar: 

Variabler: 

k „ „ , = 0.3W/m2K 
dj =50 mm (markisoleringens tjocklek) 

*^bjkl 
n (ventilationsgraden) 

Att dra några bra slutsatser av denna beräkning är svårt eftersom t.ex. frånluftens 
värmeinnehåll inte är beräknat. V i väljer därför att inte kommentera detta fall. 
Resultatet av kömingen finns i bilaga 1. 
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B:2 Isolering på marken? 

Förutsättningar 

Variabler: 

k | , j y = 0,75WAn2K 

kn,ur=0.3W/m2K 

di 

Beräkning har gjorts för 50 och 100 mm mineralull samt fÖr fallet med helt oisolerad 
mark. 
Resultatet visar att 50 mm isolering nästan halverar värmeflödet genom bjälklaget 
jämfört med oisolerad mark, se figur 12a. 100 nmi ger ytteriigare förbättring men inte 
i sanuna utsträckning. Kryprumstemperatiuen höjs mellan 1 och 3,5 grader 
(beroende på årstid) med 50 mm isolering och mellan 1,5 och 4,5 grader med 100 mm 
isolering, se figur 12b. 
Frånluften från kryprununet kommer också att innehålla mer värme om man har 
maikisolering, se figur 12c, vilket är gynnsamt om värmeåtervirming används. 

Figur 12a: Värmeflöde genom bjälklag fall B:2. 
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Figur 12b: Kryprumstemperatur fall B:2. 

500 -I 

Figur 12c: Värmeirmehåll i ventilationsluft efter krypgrund, fall B:2. 

Kommentar 

De beräkningar som gjorts kan inte ligga till grund för slutsatser om t ex isoleringens 
fördehiing mellan bjälklag och mark, förfiållandet mellan värmeisolering och 
ventilation etc. Ytteriigare parameterstudier bör göras där man provar intressanta 
kombinationer. 
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För att rätt kunna använda dessa beräkningar bör man veta ungefär hur 
energiföriustema i ett småhus fördelar sig. En grov uppskattning ger ungefär, 

Tak 15% 
Väggar och fönster 40 % 
Grund 15 % 
Ventilation 30 % 

Detta innebär alltsä att en minskning av värmeflödet genom golvbjälklaget på 8 % 
(som i fall A:4) endast ger en total minskning på 1,2 % (0,08 x 0,15) för hela huset 

Ännu mer komplicerat blir det i fallen med de inneluftventilerade krypgrundema 
där hänsyn måste tas till värmeåtervinningen ur frånluften. 
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5. KONSTRUKTIV UTFORMNING 

Vid konstruktion av krypgmnder skall kraven enligt kap 3 uppfyllas i största möjliga 
utsträckning. Då det i det följande refereras till byggnorm, avses SBN 80. Arbetet med 
den nya byggnormen ligger i sin slutfas, men det har inte varit möjligt att hänvisa 
till den efter som den ännu inte är publicerad. 

En uppdelning av krypgrunder efter ftmktionssätt görs i : 

- Uteluftventilerade 
- Inneluftventilerade 

Grundläggningssystemet består av fyra delar, som i det följande behandlas var för 
sig: 

- Mark, undergrund. 
- Gnmdmur, kantbalk. 
- Bjälklag. 
- Ventilation. 

5.1 Uteluftventilerade krvprum 

1: Mark och undergrund. 2: Grundmur, kantbalk. 3: Bjälklag. 4: Ventilation. 

Figur 13: Uteluftventilerad krypgrund, princip. 
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Mark och undergnind 

Qrundiaggningsdiug 

Vid grundläggning pä tjälfarlig mark mäste grunden ner pä sädant djup att risken 
för skador pga tjällyftning elimineras. Hänsyn tas till värmeflödet från byggnaden sä 
att grundläggningsdjupet kan reduceras i förfiällande till den tjälfria nivän. 
ISBN 33:52d anges godtagna grundläggningsdjup för krypgrunder under vissa 
förutsättningar, se figur 14. 

d) Grundkonstruktioner under ett uppvärmt rum med ett golvbjälklag över ett 
slutet, uteluftsventilerat kryputrymme 

Grundläggningsdjupet väljs lika med ^ /IQ, där ^ är en reduktionsfaktoi 
som erhålls ur tabell 33:52 d. Mellan angivna ^-värden interpoleras 
rätlinjigt. 

För tillämpning av ^-värdena enligt tabell 33:52 d gäller följande 
förutsättningar: 

1. Byggnadens bredd är minst 4 m 
2. Ovanförliggande rum eller lokal - med undantag av enstaka mindre 

utrymmen - har regelbundet eji temperatur av minst ca -HS^C under 
uppvärmningssäsongen 

3. Isolerande materialskikt på markytan inuti det ventilerade utrymmet har 
värmemotståndet högst 0,5 m̂  °C/W 

4. Grundmur ovan yttre markytan har värmemotståndet lägst 1,1 m^ "CAV i 
temperaturzonema I och II och 0,9 m^ °CAV i zonerna III och I V . Om 
goivbjälklagets undersida ligger högre än 0,6 m över markytan utanför 
grundmuren väljs dock högre värmemotstånd. Detta anpassas därvid så, 
att den totala värmemängd som passerar grundmuren inte blir större än 
den värmemängd som passerar en 0,6 m hög grundmur med ovan angivna 
värmemotstånd 

5. Ventilationen är 1 m^ per m^ bjälklag och timme. Vid ventilation 3 mVm^h 
ökas angivna 0-värden med 0,1. För mellanliggande värden interpoleras 
rätlinjigt. Beträffande krav på ventilation samt beräkning av ventilations
area se 32:3222. 

Tabell 33:52 d. Reduktionsfaktorn ^ för tj&ldjupct vid grundkonstruktion under 
uppvärmt rum med golvbjfilklag över slutet ntehiflsventilerat kryputrymme. 

Temperatur-
zon enligt 
figur 33:211 

Värme- Reduktionsfaktor ̂  
genomgångs- — 
koefficient Vid fasad pä större avstånd 
hos bjälk- än 1 m från utåtgående hörn 
laget 
W/m2°C 

Vid utåtgående 
höm intill 1 ra 
från hörnet 

Lång byggnad" Kort byggnad 

1 och I I 0,50 0,3 0.4 0,4 
0,25 0,5 0,6 0,6 

I I I och rv 0,50 0,2 0.3 0.3 
0,25 0,4 0,5 0,5 

o Med lång byggnad avses byggnad vars längd är mer än 3 ggr dess bredd 

Figur 14: Grundläggningsdjup enligt SBN 33:52d 
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För att underlätta beräkningen av grundläggningsdjupet kan man använda 
nomogrammet på sidan 37. Observera att samma förutsättningar som i SBN 33:52d 
gäller! 

Exempel på användning av nomogrammet: 

Husets läge: Västerås . Bjälklagets k-värde: 0,20 W/m^K 
Ventilationsgrad: 1,5 w?fm\. Västerås ligger i temperaturzon UI och har 
tjäldjupet 1,7 m (Se karta s. 33). 

Följer man den streckade linjen får man grundläggningsdjupet 0,95 m. 

Dräneringsmaterialet får medräknas i grundläggningsdjupet! 

I Norge används en metod där man istället isolerar under sulan både på in- och utsida 
(se figur 15). Under hjärtmur har man ingen isolering. Tjocklek och utbredning 
bestäms enligt tabell efter årsmedeltemperatur och köldmängd. På detta sätt tillåts ett 
grundläggningsdjup av endast 0,3 m. Detta ger möjligheter till användning av mer 
standardiserade grundläggningssystem. 

T i l b o k e f y l t e 
mosse.' 

Minst / 
0,3 m 

pQll mot . 
'""v. drenerino 

Fig. 233 
Plassering av isolasjon ved redusert tundamenteringsdybde 

Tabell 233. Isolasjonstykkelse t (mm) 

Frostmengde F 100. ' °C 

Arsmiddeltemp. 5000 10000 20000 30000 

3 80 120 

5 40 40 80 100 
7 40 40 60 100 

B ( m ) 0.5 0.5 0.75 1.0 

b (m) 0.5 0.5 0.5 0.75 

Figur 15: Reducerat grundläggningsdjup enligt NBI. 
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En brist i nomien är att den inte tillåter reducerat grundläggningsdjup om man har 
kraftigare isolering på maiken än t ex 20 mm mineralull (m=0,5 m^K/W). I princip 
ska man då gå ner till tjälMtt djup hQ vilket naturligtvis är orimligt Man kan 
kompensera med isolering på utsidan om grundmuren, men anvisningar för 
dimensionering saknas. Här borde finnas plats för en utveckling av 
beräkningsmetodema, kanske med hjälp av de modeller för värmeflöden i maik som 
har utvecklats på Lunds Tekniska Högskola. Målet borde vara att fä fram en 
läitanvänd metod, som även täcker in nämnda faktorer. 

För bestämning av jordars tjälfarlighet godtas (enligt SBN 23:12) den metod som finns 
beskriven i avd 31 i Byggnadstekniska anvisningar från Statens vägverk. 

Laster och banghgt 

För bestämning av laster på tak och bjälklag hänvisas till "Takstolsboken" (1986). 
Uppgifter om egentyngder för olika byggnadsmaterial finns i SBN 22:1. 

Tillåten last på olika jordarter bestäms av SBN 23:23. 
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:n3 iH 

Figur 16: Reducerat grundläggningsdjup enligt SBN 33:52d. 
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Göteborg 

Ii Umeå 
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/ 
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Figur 17: Tjäldjup ho och temperaturzoner. 
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Maricplanering och dränering 

Dräneringens uppgift är att leda bort vatten som tillförs grunden i form av ytvatten, 
kondens eller grundvatten. Det är viktigt att smdera de föriiållanden i omgivningen 
som kan orsaka onormal tillrirming av yt- eller grundvatten. I svåra fall måste man 
eventuellt anordna ett avskärande dike "uppströms". Bengt Axén, BARAB, redogjorde 
för ett fall där markvatten trängt upp i kryprummet trots djupt liggande dränering 
vid grundmuren. Lutnings- och markförhållanden hade åstadkommit något som 
liknade en "artesisk brurm", se figur 18. 

Figur 18: Dräneringsproblem vid lutande mark. 

Kraven på dränering av krypgrunder är ganska allmänt hålhia i SBN. 

•3221 • Marken i ett slutet utrymme under ett bottenbjälklag skall anordnas så, att 
• byggnaden får ett erforderligt skydd mot markfukt eller på annat sätt tillfört 
• vatten. 
• Om marken närmast under utrymmet inte är självdränerande skall den 
• dräneras och planeras så. att en fri vattenyta inte kan uppstå i utrymmet. 

Med självdränerande mark avses här mark med genomsläppligt jordmate
rial > 0,074 mm) med sådana terräng-, marklutnings- och grundvatten-
förhållanden att utrymmet under bottenbjälklaget inte tillförs mer vatten än 
vad som samtidigt kan ledas bort. 

Exempel på godtagna åtgärder som skydd mot markfukt: 
Markytan förses med ett skikt som avsevärt hindrar eller minskar 

avdunstningen från marken. Som sådant skikt godtas ett tätskikt av t ex en 
beständig plastfolie. Om avdunstningen från marken bedöms bli ringa, t ex 
om undergrunden utgörs av icke kapillärsugande grus, sprängstensfyllning 
eller väldränerande berg, godtas att markytan anordnas utan ett sådant 
skikt. 

Figur 19: Utdrag ur SBN kapitel 32. 

Utrymme ges i SBN för att utelämna dränering om undertaget är självdränerande. Att 
förutsätta att självdränerande mark verkligen förmår dränera bort förekommande 
vatten är lite av en chanstagning. Dels ska en riktig bedömning av jordmaterialet 
göras, dels ska man kurma visa att terräng-, marklutnings- och grundvatten
förhållanden är tillräckUgt gyrmsamma. Vår bedömning är att man alltid ska ha ett 
väl fungerande dräneringssystem, som verkligen leder bort vatmet från byggnaden. 
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Dräneringsledningen placeras runt sockelmuren i höjd med sulans underkant och 
ansluts med luming till dagvattenledningen. Detta är i allmänhet lätt att åstadkomma 
för kryprum avsedda för vanliga enfamiljshus. För t ex radhus, har man ofta behov 
av med huset längsgående installationsgångar med lågpunkter, som ligger avsevärt 
under sulomas underkanter. Att i sådana fall lägga dräneringsledningama utmed 
grundmuren, lägre än dessa partier, som kan ligga mer än 1,5 m imder marknivån, 
kan vara såväl praktiskt scmi ekonomiskt omöjligt. 

Det är i utiandet, t ex i Norge och USA, vanligt att placera dräneringsledningen 
invändigt imder huset med marken i kryprummet lutande mot den. Det skulle kuima 
fungera i detta fall. Dräneringsledningen skulle då kuima placeras imder den låga 
gången, som oftast går längs husets längdriktning och man skulle kuima slc^a de 
yttre ledningama. Det firms dock en del invändningar mot systemet. Vid högt 
liggande avlopp kan ledningen konmia att ligga för lågt och man måste vara noga 
med att inte vatten onödvändigtvis konuner in under huset. Avledningen av vatmet 
utanför huset måste verkligen fungera och marken luta på sådant sätt att inte vatten 
leds in i kryprununet. Systemet är inte tillräckligt prövat i Sverige för att man skall 
kuima rekommendera det för allmän tillämpiung. Prov bör utföras i praktiken och 
en noggraim utvärdering ske. 

lime i kryprummet är det viktigt att avledning av vatten inte förhindras av 
plastfolien genom att den är ansluten till grundmuren. Plastfolien måste avslutas ca 
5-10 cm från muren. Dessutom ska man tillse att vatten inte kan starma kvar på 
folien; underlaget ska vara väl avjämnat med fall mot dräneringen. Uppstår 
lågpunkter punkterar man helt enkelt folien där. Bästa sätt att få ett plant underiag 
samt säkerställa avriiming från folien är att avjänma hela ytan med 5-10 cm 
dränerande material. Material till dränerande skikt skall uppfylla kraven enligt SBN 
32:222, vilket bl.a. innebär att det ska vara rent från immaterial. Kommunikation 
måste finnas imder grundsulan så att vatmet verkligen kan avledas till 
dräneringsledningen. Helst bör ett lager av dränerande material firmas under hela 
sulan, men man kan också tänka sig instick under sulan med jämna mellanrum -
högst 3m. 

Figur 20: Lämplig utfonnning av dränering av krypgrund. 
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En detalj där det vanligen slarvas är markplaneringen på utsidan om grundmuren. 
Visserligen föreskrivs i allmänhet fall från huset i handlingama, men ofta blir det 
inte så i verkligheten. Markplaneringen överlåts ofta på byggherren som kan vara 
helt okimnig om hur marken skall schaktas. Ofta blir det inget fall alls eller i värsta 
fall bakfall. 

Föreskriften borde vara ett fall på helst 1:20 men minst 1:50 inom 3 m från grundmur. 

Viktiga kom ihåg 
-Ta bort all matjord och annat organiskt material från markytan. 
-Vid risk för onormalt tillflöde av vatten - avskärande dike. 
-Tillse att det verkligen blir lutning från huset. 
-Använd enligt SBN (32:222) godkänt dränerande och 
kapillärbrytande material. 
-Dräneringsledning placeras lägre än lägsta punkten i kryprummet. 

Skydd mot markftfkt 

Vattenånga som diffimderar från oisolerad mark kan vara en stor fuktkälla i 
kryprum, speciellt under perioder med högt vattenstånd i marken och då 
temperaturen i marken är högre än lufttemperaturen i krypmmmet. Ånghalten i 
maikytan kommer då alt vara större än i luften vilket orsakar diffusion från marken. 
SBN kap 32 anger: 

:3221 • Marken i ett slutet utrymme under ett bottenbjälklag skall anordnas sa, att 
• byggnaden får ett crfoMerligt skydd mot m.irkfukt eller pa annat s.itt tillfört 
• vatten. 
• Om marken närmast under utrymmet inie är självdränerande skall den 
• dräneras och planeras så, att en fri vattenyta inte kan uppstå i utrymmi.'; 

Med självdränerande mark avses här mark med genomsläppligt jordmate
rial (d^f,> 0.074 mm) med sådana terräng-, marklutnings- och grundvatten
förhållanden att utrymmet under bottenbjälklaget inte tillförs mer vatten än 
vad som samtidigt kan ledas bort. 

Exempel på godtagna åtgärder som skydd mot markfukt: 
Markytan förses med ett skikt som av.sevärt hindrar eller minskar 

avdunstningen från marken. Som sådant skikt godtas ett tätskikt av t ex en 
beständig plastfolie. Om avdunstningen från marken bedöms bli ringa, t ex 
om undergrunden utgörs av icke kapillärsugande grus, sprängstensfyllning 
eller väldränerande berg, godtas att markytan anordnas utan ett sådant 
skikt. 

Figur 21: Utdrag ur SBN kapitel 32. 

Det finns i princip två olika sätt att hindra fukt från att difftmdera från marken; 

-Plastfolie. 
-Markisolering. 
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Med en plastfolie på marken sänker man RF i luften betydligt jämfört med om 
markytan är oskyddad. Detta kan man utläsa ur resultaten av flera försök, se t.ex. 
Elmroth (1975) s97 och Adamson et al (1977) s7-l 1. Vår egen studie av en krypgrund i 
Järfälla, se bilaga 3, visar också på en markant förbättring. Direkt efter det att folien 
hade lagts in sjönk RF frän 75-85% till 65-75%. Troligen har folien positiv inverkan 
även om marken är självdränerande enl SBN, varför den bör flrmas även i de fallen. 
Den stora fördelen med en plastfolie jämfört med maridsolering är kosmaden; både 
material och arbete har ett lågt pris. Det är dessutom en enkel åtgärd att lägga in en 
plastfolie vid förbättring av befintliga krypgrunder. 

En åtgärd som man envist håller fast vid är att föreskriva ett lager sand på foUen i 
syfte att skydda den och hålla den på plats. Man vet av erfarenhet att folien alldeles 
säkert får en eller arman skada eller glipa, antingen vid inläggningen eller vid det 
fortsatta arbetet i grunden. Dessa små brister i tätheten har i sig ingen större 
inverkan på foliens ftmktion eftersom ftiktavgivningen är proportionell mot den 
ftiktiga ytans storlek. P g a sandens kapillaritet kan dock fukt sugas upp och spridas 
över mycket större ytor. Om markytan är slät och plastfolien av hög kvalitet (minst 
0,2 mm) klarar sig folien bra även utan sandtäckning. 

Man kan fråga sig vad som händer med plastfolien efter en längre tid. Hur länge 
behåller den sin diffusionshindrande förmåga? Plastfolie av dagens kvalitet har en 
hög beständighet som också bestäms genom typprovning varför ftmktionen kan 
förväntas kvarstå under lång tid. Om av någon anledning så inte är fallet är det 
ganska enkelt att till en låg kostnad byta ut plastfolien. 

Användning av markisolering som fiiktskydd förordas av Elmroth (1975). Funktionen 
hos markisoleringen som hinder för difftision bygger på att man skapar en större 
temperamrskillnad mellan markyta och luft i krypgrunden. Om man antar att 
isoleringen ger en temperaturskillnad på 4 grader imder sommaren och att RF i 
marken är 100% kan ångtransport ske först när RF i kryprummet understiger 77%. 
(Becker & Follin m.fl. 1981) 

Om man använder lättklinker istället för mineralull får man även en dränerande 
ftmktion. Man har dock observerat en betydande kapillärsugning hos lättklinker om 
den inte är ren från firunaterial. 

Ett problem med markisolering är att bedöma dess inverkan på tjälnedträngningen. 
Om man ska få använda de reduktionsfaktorer för grundläggningsdjupet som anges i 
SBN 33:52d kan endast 20 rrun mineralull eller 60 mm lättklinker användas. Man kan 
kompensera den kraftigare markisoleringen med markskivor utanför grundmuren 
men anvisningar saknas för dimensionering. Ett armat altemativ är att länma en bit 
av marken närmast grundmuren oisolerad för att leda ner en del värme där. 

Maricisolering gör inte bara nytta som ftiktspärr, utan minskar också värmeflödet 
från kryprunmiet till mark. Detta medför en högre kryprumstemperatur och även ett 
lägre värmeflöde genom bjälklaget. Enligt våra beräkningar (se kapitel 4) erhålls 
ungefär 2,5 grader högre temperatur under sommaren med 10 cm mineralull på 
marken jämfört med ingen isolering alls. Med samma ftiktiimehåll i luften får man 
då ungeför 10 %-enheter lägre RF. Motsvarande temperaturhöjning under vintem 
uppgår till ca 1 grad. 
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Om folie används, tänk på att.... 

-markytan skall vara väl avjämnad med dränerande material, 
-använda en beständig, typgodkänd plastfolie, minst 0,2 mm tjock, 
-lämna 5-10 cm närmast grundmuren utan folie för dränering av 
eventuellt kondensvatten, 
-inte täcka folien med sand. 
-punktera folien i lågpunkter. 

Om isolering används, tänk på att... 

-använda markisolering som tål att beträdas. 
-isolera utanför muren om reducerat grundläggningsdjup används. 
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Grundmur 

Underhvggnad 

Underbyggnaden har till funktion att föra ner lasten från grundmur till mark. Detta 
kan ske med 

plattor, sulor (ev plintar) 
pålar 

För grundläggning på plattor gäller bestämmelserna i SBN 23:2. Vanligen används 
sulor under murad eller platsgjuten grundmur, men vid prefabricerad grundmur kan 
även plintar förekomma. 

Lastema frän ett småhus är vanligen så små att tillåten påkänning pä de flesta 
jordarter inte överskrids om lastema fördelas pä endast murens bredd. En platsgjuten 
betongmur eller prefabricerad betongbalk kan dä placeras direkt pä underlaget (på 
samma sätt som sker i Norge), se figur 22. 

Om grundmuren är utförd som murverk behövs i allmänhet en sula som lastfördelare 
för att man skall imdvika ojämna sätmingar och sprickor i muren. Den behöver i 
allmänhet inte göras bredare än vad som är påkallat av arbetstekniska skäl och vid 
berg kan den ofta helt imdvaras. 
Då det är risk för ojämna eller stora sätttiingar, kan man vara tvimgen att påla även 
för grundläggning av småhus. Dä gäller bestänunelsema i SBN 23:3. 

Tilbakeiylle utgrävde 
masser 

0 ,2mm plas t fo l i e F a l l mi.nst 1 : 50 

Fa l l mot ringmur 

Drenerende 
masser (grus 
eller grov sand 

Drenerende m a s s e r 
grus eller grov sand 

Figur 22: Gnmdläggning utan sula, NBI. 
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Grundmurar utförs vanligen som murverk av t ex lättklinkerblock eller som 
prefabricerade betongbalkar. De kan också gjutas och man kan då t.ex. använda 
formelement av styrencellplast. En beskrivning av några nya grundmurssystem 
firms i kapitel 6. 

Förslaget till ny byggnorm föreskriver "grundmur eller kantbalk under mark skall 
utvändigt anordnas med ett vattenawisande skikt som skyddar mot kapillärsugnmg 
från marken och vatten som sjunker ned utmed väggen". Detta kan göras med 
exempelvis asfaltstrykning. Viktigt är också att övergången mellan sula och 
gnmtinur utformas med luming och att tätskiktet anbringas på denna och sulkanten. 

För att få använda reducerat grundläggningsdjup enligt 33:52d måste grundmuren ha 
ett värmemotstånd av minst 1,1 m^K/W i zon I och II resp 0,9 m^K/W i zon III och IV. 
Det senare kravet klarar ett murverk av gasbetong- eller lättklinkerblock, men i zon 
I och n måste muren tilläggsisoleras. En grundmur av betong måste alltid isoleras. Ur 
tjälsynpunkt är det bättre att isoleringen sitter på utsidan eftersom muren då hålls 
varmare. 

Ansluming mur-bjälklag 

Bjälklagets upplag på grundmuren måste, om det är av trä, skyddas från ogyrmsam 
fuktpåverkan. I SBN föreskrivs... 

Allmänna krav 

• Organiskt material får inte byggas in eller lämnas kvar i konstruktioner 
• eller utrymmen där hög fuktighet kan förekomma, om detta medför risk för 
• röta. mögel, elak lukt eller andra olägenheter. 
• Trä eller annat träbaserat material får inte - även om det är tryckimpreg-
• neråt - anslutas direkt mot grundkonstruktioner av betong eller annat 
• fuktsugande stenmaterial, om detta kan medföra sådana risker som anges i 
• föregående stycke. 

Exempel på en godtagen lösning för att skilja trä m m från en 
grundkonstruktion är ett kapillärbrytande, beständigt mellanlägg i form av 
en folie eller en grundisolerpapp. 

Figur 23: Utdrag ur SBN kapitel 32. 

Förutom fukt från grundkonstruktionen är syllen särskilt utsatt för klimatpåverkan, 
pga sitt läge i ytterväggen. Den är vanligen i direkt kontakt både med uteluften och 
kryprumsluften. Detta har olika konsekvenser beroende på årstid. På sommaren är 
som bekant kryprumsklimatet ogyrmsamt för organiska material, men genom att 
isolera syllen på insidan (mot kryprununet) kan man förbättra klimatet i träets 
närhet. På vintem däremot är uteklimatet sämre för trä, RF utomhus ligger vanligen 
på 90-95%. I detta fall vore alltså en isolering på utsidan om syllen bra, för att få en 
högre temperatur i träet. 
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Vilket fall ska man då anse vara farligast? Vinterfallet medför visserligen en hög 
fiiktkvot i träet men temperaturen är låg och risken för svampangrepp därmed lägre. 
Sommarfallet med både hög fuktighet och hög temperamr måste anses värre. Syllen 
bör alltså i första hand isoleras på insidan men helst på båda sidor. Ett förslag till 
lösning visas i figur 24. På detta sätt behövs ingen särskild sylltäming. 

Regel 125x50 

Cellplast XPS EPS 

(XPS = extruderad cel lplast 
EPS = expanderad 

Figur 24: Idé till utformning av bjälklagssyll. 

Ett altemativ är att låta syllen vara helt öppen för klimatpåverkan, men tillse att den 
har lätt att torka ur när klimatet så medger. Detta kan ske genom att syllen på något 
sätt är ventilerad, t.ex. med sågade skåror, se figur 25. Syllen kan också ersättas med 
bjälklagsupplag av klossar, speciellt lämpligt vid bjälklagselement. På detta sätt kan 
även ventilationen av kryprummet lösas. 

A ^ 

Figur 25: Ventilerad syll. 

I stället för en traditionell träsyll kan man använda andra material, tex. stål. Man 
klarar då även den kapillärbrytande funkti(Mien mellan grundmur och övriga 
konstruktionen. Ett system med en perforerad stålsyll där även kryprummets 
ventilation tillgodoses visas i figur 31, sid 53. På papperet kan det se ut som det kan 
firmas risk för kondensation på syllen eftersom den antagligen blir kryprummets 
kallaste punkt. Lösningen har dock så många uppenbara plusvärden att det blir 
intressant att se hur praktiska prov utfaller. 
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Bjälklag 

Bjälklag över kryprum till småhus utförs normalt av trä, betong eller lättbetong. 
Vi begränsar oss här till bjälklag av trä. 

Bärighet 

För bestänming av laster på och dimensionering av golvbjälklag hänvisas till 
"Takstolsboken", kapitel 4. 

Vid användning av ex.vis lättbalkar hänvisas till respektive tillverkares 
anvisningar. 

Välvning av träbjälkar kan uppstå pga skillnader i fuktkvot på över- resp undersida. 
Den kan, vid en fuktkvotsskillnad på 10%-enheter, uppgå till 8-10 nun. Resultatet kan, 
om bjälken har tre upplag, bli att den vill lyfta vid ytterväggama. 

Värmeisolering 

SBN 33:211 anger högsta tillåma k-värden för byggnadsdelar. 

• Tabell 33:211 a. Föreskriven högsta värmegenomgångskoefTicient (A:-värde, W/m2°C) för bygg-
• nadsdeiar till rum som avses att värmas upp till mer än + I8°C. 

Byggnadsdel 

Grupp Beskrivning 

Normaivärde 
enl :211 
Temperaturzoner 
enl figur 33:211 

Gränsvärde 
enl:22 
Temperaturzoner 
enl figur 33:211 

I + I I I I I + IV I + I I I I I + IV 

3 Golvbjälklag moi uct tria 0.17 U.̂ o 0,35 
4 Golvbjälklag över slutet uteluftsvenfile-

rat krvputrymme'' 0,30 0,30 0,40 
5 Golv på mark (se :247) 0,30 0 "»n 0,40 

0,Ov. 

0.40 

0,45 
0,40 

' 'V id fläktventilation får luftväxlingen inte överstiga 2 m /̂h och m^ bjälklagsarea. Vid 
självdragsvenfilation får den sammanlagda öppningsarean inte överstiga 0,20 m^ per 100 m^ 
bjälklagsarea. 

Figur 26: Utdrag ur SBN kapitel 33. 

Ett träbjälklag med 160 mm mineralull ger ett k-värde av 0,30 W/m^K. 

Observera begränsningen på luftväxlingen i kryprummet till 2 m^/m^h. Vid 
kraftigare ventilation får följaktligen inte k-värden från grupp 4 användas. Våra 
beräkningar (se kapitel 4) visar att värmeflödet genom bjälklaget påverkas mycket 
lite av ventilationsgraden. Derma begränsning kan därför anses överflödig. 
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För hus med direktveiicandc elvärme gäller de k-värden som anges i PFS 1982:3, den 
sk ELAK-normen. £>essa k-värden används idag ofta även för småhus utan 
direktverkande elvärme i syfte att sänka energiförbrukningen. Ett vanligt 
träbjälklag med 240 nun mineralull uppfyller dessa krav. 

Tabell 39:932. Högsta godtagen värmegenumgangskoefTicient (A:-värdei för byggnads
delar till rum i energisnåla småhus som avses att diektelvarmas till mer än + I8°C. 

Byggnadsdel Värmegenomgangskoefficient 
i samtliga temperaturzoner enligt 

Grupp Beskrivnng figur 33:211. W/m-°C 

gande ». u . u 
4 Golvbjälklag över slutet 

uteluftsventilcrat kryputrymme" 0.20 

Figur 27: Utdrag ur SBN kapitel 39. 

En kraftigare isolering sänker värmeflödet genom golvbjälklaget vilket är gytmsamt 
lu- energisynpunkt. Men följden blir också att temperaturen i kryprummet sänks 
vilket inlfi är lika gyrmsamt från fukt synpunkt. Praktisk erfarenhet av hur stor 
inverkan bjälklagets k-värde har på ktyprumsklimatet saknas, men forskning 
bedrivs f.n. av bl.a. Ulf Bergström på ABV. Se TräteknikCentrum (1985) s52. 

Beräkningar av C-E Hagentoft på LTH (se kapitel 4) visar att man får 0,8 grader högre 
temperatur under sommaren med k-värde 0,3 (12 cm mineralull) jämfört med k-värde 
0,1 (40 cm mineralull). Skillnaden är alltså ganska liten (motsvarar uppskatmingsvis 
en sänkning av RF med 5 %-enheter) men kan ha stor betydelse i de fall man ligger 
precis på gränsen t i l l ett ogynnsamt klimat och då varje tiondels grad kan ha stor 
betydelse. Kryprum torde normalt vara i den situationen. Detta kan förklara varför 
äldre sätt att bygga krypgrunder inte alltid fungerar i dag. 

Den traditionella utformningen av träbjälklaget visas i figur 28. Blindbotten består 
vanligen av board, eventuellt asfaltimpregnerad. Just asfaltimpregnerad 
träfiberskiva tycks ha större mögelbenägenhet än vanlig board och arbete pågår vid 
SLU att undersöka detta och att göra den mer mögelresistent. Porösa träfiberskivor 
har dessutom dålig formbeständighet vid höga fuktkvoter. Exempel firms där 
blindbotten har buktat sig så mycket att den har fallit av bärläkten. Dessutom klarar 
d© inte arbetarskyddsstyrelsens krav på att hindra genomtrampning och skivtypen 
lämpar sig därför sämre för platsbyggen om man inte vidtar speciella åtgärder, t ex 
lägger på en extra hård träfiberskiva eller fixerar boarden på bärläkten. 

Som framgår av figur 28 ligger även träet exponerat t i l l det klimat som fmns i 
kryprummet och kan bli utsatt för mikrobiologisk påväxt om förhållandena blir 
gynnsamma för detta. 
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7^ 

Figur 28: Traditionell lösning av bottenbjälklag med massiva reglar respektive 
lättreglar. 

Träskvdd 

Det bästa sättet att skydda trä mot skadlig fiiktpäverkan är ett konstruktivt 
träskydd. Det betyder att man genom en väl vald konstruktion skapar ett klimat i 
träets omgivning som är tillräckligt bra för att skador i form av svampangrepp ska 
kunna undvikas. 

Ett sätt att förbättra klimatet i träets närhet är att höja dess temperatur vid en given 
ånghalt i omgivningen. I krypgrunder kan detta ske genom att placera en del av 
isoleringen under bjälkarna, se figur 29. Träet hamnar då i en något högre 
temperatur och motsvarande lägre RF. 

Under sommaren kan man räkna med en temperaturskillnad mellan kryprum och 
bostad på minst 5 grader. Med t ex 60 mm:s isolering under bjälkama blir 
temperaturen, i bjälkens underkant, 2-3 grader högre, vilket betyder att relativa 
fuktigheten i bjäUcens omedelbara närhet bör bli åtminstone 10 %-enheler lägre. 

Hur isoleringen skall monteras på ett arbetstekniskt riktigt och ekonomiskt sätt bör 
studeras ytterligare. Förslag till lösningar visas i kapitel 6. 

1 
1 
1 

s ^ c J 1 Ii U u 
1 i , \ \ 1 

Figur 29: Isolering under bjälkar, princip. 
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Ett alternativt sätt att skydda kiypmmsbjälklag av trä mot fukten i kryputrymmet har 
prövats i projektet Lättbygg 85. En plåt täcker där hela undersidan av bjälklaget. 
Fuktförhållandena för träbjälkarna kommer då att helt bestämmas av irmeklimatet 
och temperaturen i grunden men inte av grundens fuktirmehåll. 

Ett sätt att ytterligare minska risken för svampangrepp är att förändra träets 
egenskaper med hjälp av kemikalier, kemiskt träskydd. 

Tryckimpregnering är ett välbeprövat sätt att minska risken för rötangrepp. Däremot 
ger det inget eller mycket lite skydd mot mögelsvampar. Risken för mögelangrepp 
och dålig lukt kan till och med om det tiyckimpregnerade virket levereras med 
för hög fuktkvot. Detta har uppmärksammats av tillverkarna och en ny standard har 
fastställts för att hindra att så sker. 

Att hindra etablering och tillväxt av mögelsvamp kan ske med fungicider (t ex 
Mitrol). Eftersom det är giftiga ämnen (som måste vara godkända av 
Kemikalieinspektionen), bör fungicider endast användas om det konstruktiva 
träskyddet bedöms otillräckligt, och inte föreskrivas som en generell åtgärd. 
Dessutom har man liten erfarenhet av ämnenas långtidsverkan. 
Fungicider måste i allmänhet användas vid sanering av redan angripna 
träkonstruktioner, men det räcker självklart inte som enda åtgärd för att konuna 
tillrätta med en misslyckad konstnJction. (När det gäller åtgärdsstrategier, se 
Samuelson,!, 1985.) 

Biologiskt träskydd är ett ganska nytt och outforskat sätt att förbättra träets 
beständighet. 

Genom kärmedom om svampamas livsbetingelser i olika utvecklingsstadier kan man 
på olika sätt gå in och störa dessa. Man kan antingen göra ingrepp i växtprocessens 
biologiska reglersystem eller störa något styrsystem. För användning godkända 
produkter inom gruppen biologiskt träskydd saknas dock och det kommer säkert att 
dröja innan metoderna blir praktiskt användbara. 

Förbättring av trä och träkonstruktioner med biologiska metoder fömtsätter att man 
får en bättre bild av alla de faktorer som bestämmer svampars etablering och 
utveckling i trä. 

Forskning inom området bedrivs vid Lantbruksuniversitetet, Göteborgs Universitet, 
KTH samt av enskilda forskare. 

Bjälklaget bör utformas med. 

-isolering enligt SBN, inte mer. 
-en del av isoleringen under bjälkarna om möjligt. 
-blindbotten av material som är tillräckligt mögelresistent. 
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Ventilation 

Ventilationen av kiypmmraet har två funktioner: 

-Att värma upp kiyprummet. 
-Att bortföra fuk t 

Beräkningar har visat att det krävs mycket stora luftflöden för att värma marken så 
mycket att det har någon betydelse. 

Ett försök att med ventilation med luft från vindsutrymmet höja temperaturen i 
kryprununet beskrivs i bilaga 2. 

Att bortföra fukt förutsätter att ventilationsluften har ett lägre fuktinnehåll än 
kryprumsluften. Under vintem när utetemperaturen är mycket lägre än 
kiyprumstemperaturen är förhållandena för en effektiv uttotkning mycket goda. 
Under sommaren däremot irmehåller uteluften i allmänhet mera fukt (i absoluta tal) 
än kryprumsluften varför ventilationen kommer att tillföra fukt til l kryprummet. 
Man kan förvärra situationen genom att tillföra ytterligare fukt til l 
ventilationsluften, t ex genom att ta in luften till kryprummet via ett växthus. 
Exempel på detta firms. 

Man kan också förbättra situationen, t ex genom att ta in luften via en kondenskanal 
under mark, vilket har föreslagits av Hugo Larsson (1982). 

Vgntilatipngns Storlgk 

Ventilationen måste avpassas så att den blir tillräckligt hög för att effektivt kutma 
torka ur grunden under vinterhalvåret, men inte så hög att den tillför alltför mycket 
fukt under sortmiarhalvåret. Mängden fukt i stommen att torka ut är begränsad, men i 
mark och grundmur fmns en stor buffert. I moderna, tunnare konstruktioner är den 
mindre än i äldre, tjockare. Det gäller alltså att anpassa ventilationen till situationen 
eftersom en onödigt hög ventilation inte har någon fukttransporterande effekt. 

SBN anger krav på erforderiig ventilarea om man har självdragsventilation 
respektive lägsta luftflöde om man har fläktventilation, se figur 30. 
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Tabell 32:3222. Exempel på godtaget minsta luftflöde vid lläktventilation och godtagna 
minsta öppningsareor i grundmurar vid självdrag. 

Material i Minsta luftflöde Öppningsarca m /̂MK) m2 biälk-
bottenbjälklag per bjälklagsarea lagsarea" vid självdragsventilation 

(m^/h m2) vid fläkt-
ventilation För vind För vind 

utsatt läge^ skyddat läge'' 

Trä 1 ».05 0.10 
Gasbetong ().!() 0.20 
Betong ().()5 0.10 

-̂ Vanligt ylterväggsgaller 0.15x0.15 av pressad plåt förutsätts ha en öppningsarea av 
0.005 m2. 
Friliggande hus i öppen terräng anses ligga i ett för vind utsatt läge. 
Tätt liggande gruppbebyggelse anses ligga i ett för vind skyddat läge. Vid ett mycket 
skyddat läge kan fläklventihition Ve-."va anordnas, 

f Värdet kan reduceras '.ill hälften om det påvisats att biälklaget har torkat i erforderlig 
grad. 

Figur 30: Utdrag ur SBN kapitel 32. 

SBN 33:211 anger en övre gräns för ventilarea respektive luftflöde, detta för att 
begränsa avkylningen av kryprummet och därigenom värmeförlustema genom 
bjälklaget. 
Högsta tillåma luftväxling är 2 m^/m^h och högsta tillåma ventilarea 0,20 m^ per 100 
m^ bjälklagsyta. 

Enligt beräkningar gjorda av C-E Hagentoft (1986), ökar värmeflödet genom 
golvbjälklaget med endast 10% om ventilationen ökas fi"ån 1 t i l l 5 oms/h vilket 
översatt ti l l ett normalt kryprum innebär en ökning från 0,5 t i l l 2,5 m^/m^h. I detta 
fall är bjälklagets k-värde 0,4 W/m^K. Har man ett bättre k-värde blir ventilationens 
inverkan ännu mindre. SBN:s begränsning av ventilationen kan alltså anses onödig 
sett ur värmeekonomisk synvinkel. 

Att man fördenskull kan öka på ventilationen hur mycket som helst är inte säkert..Ett 
faktum, som är välbekant, är att hög temperatur och relativ fuktighet utomhus under 
sommaren gör luften oduglig för uttorkning av en krypgmnd. En konstant hög 
ventilation under hela året irmebär i och för sig en bra uttorkning under vintem 
men det medför alltså att fiikt tillförs i relativt stor utsträckning under sommaren. 
Man måste dessutom ta hänsyn t i l l frysrisken. En låg ventilation kan, med liknande 
resonemang, vara gyrmsam under sommaren men medföra en alltför dålig 
uttorkning under vintem. 

Med en lämplig modell för fuktbalans i kryprum skulle man kurma räkna fram en för 
varje enskilt fall lämplig ventilationsgrad som också tar hänsyn t i l l olika materials 
fuktkapaciteter. Är det riktigt att ett krypmm med betongbjälklag ventileras på 
samma sätt som ett med träbjälklag? Det vore också gyrmsamt med ett lägre luftflöde 
under sommarhalvåret än under vinterhalvåret. 

Hultsfredshus har under många år använt fläktventilation med ett flöde av endast 
0,25 m^/m^h kontinueriigt under hela året, vilket är endast en :Qärdedel av vad SBN 
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föreskriver. Tack vare detta, hävdar man, har man aldrig råkat ut för några 
fuktproblem. Detta kan bero på att fuktbufferten för den aktuella konstruktionen har 
varit liten. 

Utfprnnijng 

Ventilation med uteluft av ett kryprum kan utföras på två sätt. 

-Självdragsventilation. 
-Fläktventilation. 

Vid självdragsventilation utoyttjar man den tryckskillnad som uppstår mellan olika 
sidor av ett hus pga vindens inverkan. Genom ventilöppningar i grundmuren får 
man en genomluftning av kryprummet. Man kan också ha självdragsventilation där 
luften från kryprummet går via en (eller flera) vertikala ventilationsrör som 
avslutas ovan tak. 

Enligt tabell 32:3222 (SBN) föreskrivs 0,10 m^ öppningsarea per 100 m^ bjälklagsarea. 
Ett vanligt ventilgaller 0,15 x 0,15 av pressad plåt förutsätts ha en effektiv 
öppningsarea av 0,005 m^. Detta medför alltså att med 100 m^ bjälklagsyta erfordras 20 
sådana ventiler. 

Istället för ventiler kan en perforerad syll användas, se figur 31. Derma fungerar då 
också som fuktspärr mellan mur och väggkonstruktion. Enligt tillverkaren får man 
en effektiv ventilarea av 0,18 m^ för en normalstor villa. En stor fördel är att 
sockelhöjden kan minskas kraftigt jämfört med om man använder vanliga ventiler. 
Samma effekt kan uppnås t.ex. med en träsyll med ursparingar eller genom att lägga 
upp bjälklaget på klotsar. 

- I L. 

7 ^ 7^' 
11 
I 

Figur 31: Syll av perforerad plåt, system platcon. 
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Vilken luftväxling som man verkligen erhåller med självdragsventilation har 
studerats av Enquist & Gustén (1985). Det är tyvärr svårt att dra några generella 
slutsatser med utgångspunkt från derma begränsade undersökning, men tydligt är att 
luftomsätmingen vid självdrag är större under vinter än under sommar, vilket är 
gyrmsamt för krypmmsklimatet, enligt tidigare resonemang. Vidare forskning 
bedrivs bl.a. av Gustén på Chalmers Tekniska Högskola. 

"Rak ventil" 

Figur 32: Utfomming av ventiler. 

"Böjd ventil" 

För att uppnå en effektiv genomluftning ska ventilerna vara raka, se figur 32. 
"Böjda" ventiler bör endast användas i kombination med fläktventilation. Ventilema 
ska placeras minst 0,1 m över den yttre markytan och spridas ut jämnt längs 
gmndmuren. Vid utgående hörn ska ventilema placeras högst 0,5 m från hörnen. 

Man kan förbättra ventilationen genom att använda självdragsskorstenar över tak. 
Derma måste vara noggrant utformad så att termiska drivkrafter och vind umyttjas 
på ett optimalt sätt. Kanalen måste inomhus isoleras för att inte fukt skall kondensera 
på den, men isoleringen bör vara så liten som möjligt för att luften på sin väg genom 
huset skall värmas upp och därmed stiga. 5 cm bedöms som lämpligt. Ovan tak bör den 
isoleras mer än 10 cm. 

Genom lämplig utformning av huven kan draget i kanalen förbättras.En lösning 
hämtad från Ny Teknik nr 14, 1986, visas i figur 33. 
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Figur 33: Utformning av självdragsskorsten. 

Ett problem är att de boende inte alltid inser vilka faktorer som styr klimatet i ett 
kryprum. Exempelvis händer det att ventiler sätts igen med mineralull under vintem 
i mening att spara energi, vilket får til l följd att uttorkningen helt förhindras. 
Vanligt är också att ventilerna under vintem täcks av uppskottad snö. Här finns ett 
stort behov av informatiorL 

Enligt uppgift konuner i den nya byggnormen mekanisk frånluftsventilation av 
bostaden att föreskrivas. Det är då enkelt att ti l l detta ansluta en ventilationskanal 
också från kryprummet, vilket gör det troligt att självdragsventilation av 
kryprummet konuner att bli mindre vanligt i framtiden. 

Med mekanisk ventilation kan man minska ventilarean och ändå få en normenlig 
luftväxling. Man får dessutom samma luftväxling hela året oberoende av de yttre 
förhållandena. Man kan arrangera ventilationen så att en frånluftskanal är ansluten 
till husets övriga ventilationssystem. Genom att justera flöden kan man få lämpliga 
tryckförhållanden i grund och bostad. Man kan också ha ett separat system som 
endast har til l uppgift att ventilera grunden. Vanligen suger man luften från 
grunden men man kan också blåsa in den. Detta bör ge en bättre luftväxling i hela 
kryprummet tack vare en större turbulens, något som också tycks störa mögeltillväxt. 
Detta kan kombineras med att ta luft från vinden för att därmed kutma ventilera med 
varmare och torrare luft. Ett begränsat försök har genomförts i samband med detta 
arbete (se bilaga 2) men det krävs mer omfattande undersökningar för att man skall 
kurma vara säker på om detta ger positiv effekt. 

Vid byggande på radonmark bör man undvika övertryck i grunden i förtiållande till 
bostaden, eftersom ett otätt bjälklag då kan släppa in radon i bostaden. Om bostaden är 
undertrycksventilerad bör grunden också vara det, helst kraftigare än bostaden. 

Ett sätt att förbättra klimatet i kryprummet sett över hela året, dvs korta ner den 
kritiska perioden, vore att ha två driftlägen på fläkten. Under den tid när det är 
kallare ute än i kryprummet ger fläkten normenligt luftflöde, medan den under 
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resten av året ger ett lägre flöde eller til l och med är helt avstängd. 

Problemet är att någon måste ställa om från sommar- t i l l vinteriäge. Att husägaren 
själv sköter det är enklast men frågan är om det fungerar efter 15-20 är. Det 
förutsätter definitivt att det firms riktiga och lättfattliga drift- och 
skötselinstruktioner i huset. Ett atmat alternativ är att någon automatik sköter 
omkopplingen; en timer, en termostat i kryprummet, temperaturgivare ute och i 
kryprummet eller styrning efter relativa fuktigjieten. Vissa hus förses redan nu med 
microprocessor för styrning och optimering av värme och ventilation, i sådana fall 
kan även en styming av kryprumsventilationen införas. Ytterligare en möjlighet är 
att husfabrikanten tar ett större ansvar även för driften av huset, men det skulle i så 
fall förutsätta en avsevärt förändrad syn på relationer mellan småhusförsäljare och 
köpare. 

Ett sätt att få en viss årstidsstyming på ventilationen av grunden är att ta tilluft t i l l 
ev. värmeparma från krypgrunden. På vintem då parman används mer får man mer 
ventilation än på sonunaren då den inte används så mycket. 

Det krävs utveckUngsinsatser för att utveckla självdragsventilation så att de fungerar 
optimalt samman med modem byggteknik. 

Ventilationen bör utformas......... 
- i första hand med självdrag, normenligt utförd. 
- mekanisk om man har vinklade ventiler. 
- med säkerhet mot driftstopp vid mekanisk ventilation. 
- gäma med övertryck, dock inte på radonmark. 
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5.2 Inneluftventilerade krypgrunder 

1: Mark och undergrund. 2: Grundmur. 3: Bjälklag. 4: Ventilation. 

Figur 35: Inneluftventilerad krypgrund, princip. 

Irmeluftventilerade krypgrunder är mer komplicerade än uteluftventilerade 
beroende på att de i större utsträckning är del i byggnaders hela ventilations- och 
uppvärmningssystem. Hur man utformar en sådan gmnd beror på hur man har löst 
ventilationen av bostaden, om man har värmeåtervinning, om man har luftburen 
värme eller radiatorer etc. 

Mark och undergrund 

Laster och bärighet 

Se kapitel 5.1 

Gmndläggnings^jup 

En irmeluftventilerad krypgnmd betraktas vid bestämning av grundläggningsdjup 
som "platta på mark" enligt SBN 33:52c. Grundläggningsdjupet sätts t i l l 0,5 m eftersom 
temperaturen i kryprummet troligen kommer att understiga +18 grader. 
Förutsättningarna ger vidare att isoleringen på marken inte får vara tjockare än t.ex. 
130 mm mineralull (värmemotståndet högst 3,3 m^K/W). 

Observera att man måste isolera utanför gmndmuren vid utgående hörn för att få 
tillämpa detta reducerade grundläggningsdjup. 
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c) Grundkonstruktioner under ett uppvärmt utrymme med en isolerad 
golvkonstruktion på mark 

Här avses i första hand en golvkonstruktion som är utförd utan 
värmetillförsel från vårmeledningsrör e d i konstruktionen och med horison
tell isolering så att det totala värmemotståndet i det yttre randfältet är högst 
3,3 m̂  °CyW, Vidare förutsätts golvkonstruktionen belägen under ett rum 
med en lägsta månadsmedeltemperatur under kalla vintrar av ca +18°C, t ex 
bostadsrum. 

Grundläggningdjupet antas lika med 0,35 m under följande förutsättning
ar: 

1. Byggnadens bredd är minst 4 m 
2. Kantbalk eller grundmur till byggnad, belägen i temperaturzonema I och 

II enligt figur 33:211, förses med en värmeisolering som ovan markytan 
har minst värmemotståndet 1 m̂  "CVW. Om golvytan läggs mer än 0,3 m 
över markytan utanför byggnaden, ges kantbalken eller grundmuren ett 
värmemotstånd som är minst 2 m̂  "C/W i temperaturzonema I och II samt 
minst 1 m̂  °C/W i zonerna III och FV. Golvytan får dock inte läggas mer 
än 0,6 m över markytan utanför byggnaden 

3. Särskild åtgärd för att motverka risk för tjälskada vidtas inom 1 m avstånd 
från utätgående höra mot det fria. Sådan åtgärd kan exempelvis vara att 
grundkonstruktionen förses med lämplig markiiolering. 

Om rummet har en lägsta månadsmedeltemperatur under vintern av ca 
^-lO^C, ökas grundläggningssdjupet från tidigare angivet 0,35 m till 0,50. 

Beträffande godtagna värden på värmemotstånd hos kantisolering, för 
undvikande av hygieniska olägenheter, se :4. 

Figur 36: Utdrag ur S B N kapitel 33. 

Markplanering och dränering 

Eftersom konstmktionen i detta fall ansluter direkt mot marken är det ärmu viktigare 
med en riktigt utförd dränering vid irmeluftventilerade krypgmnder. Godtagen 
lösning är t.ex. den som anges i S B N 32:222c. 

c) Under golv godtas två skikt, om det undre är dränerande och det övre 
kapillärbrytande. Det kapillärbrytande skiktet kan be.stå av t ex en 
markskiva av mineralull. Det dränerande skiktet förutsätts vara minst 
0,10 m tjockt och ha sådan kornfördelning att högst 5 viktprocent av 
materialet vid siktning passerar maskvidden 2 mm (di > 2 mm). 
Siktkurvor företes senast i samband med leveransen, se :4 

Kapillärbrytande materialskrkt förutsätt.s ha en tjocklek .som uppgår till 
minst två gånger den uppmätta kapillära stighöjden i materialskiktct. Det 
förutsätts därvid att den kapillära stighöjden bestäms vid den för 
byggnaden och materialet aktuella packningsgraden för olika material. 
Om material med stor kapillaritet väljs, förutsätts dräneringsledningens 
högsta vattengång. liksom enligt :22.1. förlagd till dräneringskiktets 
underkant 

Figur 37: Utdrag ur S B N 32:222. 
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Skvdd mot markfiikt 

Normalt är temperaturen i ett varmt kryprum betydligt högre än i marken utanför. 
Trots lägre RF är fuktirmehållet normalt högre och därmed går fukttransporten utåt. 
Detta förhållande stärks ytteriigare med markisolering .Men kravet på lufttäthet 
medför att en plastfolie ändå måste finnas mot marken. På detta vis får man en ur 
fuktsynpunkt ärmu säkrare lösning. 

Värmeisolering av mark 

Det råder en viss oeni^et vad gäller markisoleringens vara eller inte vara. Ibland 
hävdar man att markens värmelagrande förmåga kan umyttjas positivt om 
maikisoleringen utelämnas. 

Våra beräkningar, se kapitel 4, visar att man med 50 mm mineralullsisolering på 
marken halverar värmeflödet genom bjälklaget jämfört med om marken är oisolerad. 
Dessutom kommer ventilationsluften att kylas mindre vilket är gyrmsamt om man har 
värmeåtervinning. 

Mer än 130 mm mineralull kan man inte ha utan att öka grundläggningsdjupet, men 
den energibesparande effekten är inte speciellt stor av ytterligare tjockare isolering. 

l̂ tffttathet 

Ett av de stora problemen när det gäller inneluftventilerade krypgrunder är att det 
krävs hög lufttäthet i mark, grundmur, syll och bjälklag för att inte varm luft skall 
leta sig ut och förstöra värmeekonomin eller orsaka kondensproblem, se t.ex. 
TräteknikCentrum (1985) s37-42.1 de provhus som byggdes i örbyhus (Samuelsson & 
Bergström 1985) användes en plastfolie mot mark och sockelkonstruktion. Fogarna på 
derma svetsades på sockebi i efterhand. Mot marken var det omöjligt att göra detta. 
Tätheten var därmed inte helt tillfredsställande. Med erfarenhet av detta projekt 
föreslås följande åtgärder för att erhålla en god lufttäthet: 

-Använd plastfolie 0,2 mm tjock och av godkänd kvalitet (Branchstandard 
verksnorm 2000, fh under revidering beträffande alkaliebeständighet). 

-Svetsa plastfoliens fogar i förväg så all den förtillverkad kan monteras i 
grunden. Folien kan svetsas med speciella värmedon (t.ex. Polystar från 
TenoTät) som kan hyras eller köpas. Svetsningen kan ske mot en bräda utlagd 
på grundmuren och därefter flyttas ned i grundlådan, 

-Gör håltagning på sådant sätt att folien bildar en krage om rören så att 
tärning kan utföras med t.ex. najtråd. Om inte detta är möjligt, gjut en sockel 
omkring rören och kläm folien med list mot denna. (Se figur 37) 

-Dra upp folien på sockeln och kläm den t.ex. med en list. 

-Gör bjälklagskant och syll tät på fabrik och förbered så att det är möjligt att 
göra helt täta anslumingar på byggnadsplatsen t ex genom att lämna lämpliga 
slitsar vid elementskarvar och mot upplag så att fogning kan ske med 
fogskum. 

-Placera folien ovanpå isoleringen. 
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Figur 37: Genomföring av servisledningar vid varma krypgrunder. 

Genom att folien görs helt tät mot mark är risken för att aäSUL skall komma in i 
bostaden så gott som obefintlig. Fränluftsventilation av krypgrunden, vilket irmebär 
att lufttrycket i bostaden är högre än i granden, ökar säkerheten ytteriigare. 
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Grundmur 

Underbvpgnad 

Se 5.1 

OniPdmur 

Eftersom normerna inte är utformade med tanke på irmeluftventilerade krypgrunder 
finns egendigen inga krav på värmeisoleringen av grundmuren. Men för att få 
använda reducerat grundläggningsdjup enl. 33:52c måste kantbalk eller grundmur 
förses med värmeisolering ovan mark med ett värmemotstånd av minst 1 m^K/W. Här 
får alltså inte själva grundmurens värmemotstånd medräknas. 50 mm expanderad 
polystyrén eller mineralull räcker men kraftigare isolering kan inte skada. 

Ansluming gmndmur-biälklag 

Syllen är i detta fallet inte lika utsatt för ogynnsamt klimat som vid uteluftventilerade 
krypnim. Invändigt har man hela året ett varmt och relativt torrt klimat. Syllen bör 
därför isoleras utvändigt för att inte under vintem hamna alltför kallt och därigenom 
ftiktigt. 

Syllen kan, med dagens byggnadsteknik, vara inkapslad på tre sidor av fyra. På 
undersidan ligger en sylltäming av plastfolie eller gummi, på insidan sitter den 
vanliga ångspärren och på utsidan en duk för avvisning av vatten som riimer längs 
luftspalten i ytterväggen. Den brukar dras upp på syllens halva höjd. Detta kan ha två 
negativa effekter, dels sker uttorkning mycket långsammare, dels kan elak lukt 
uppstå pga anaeroba förhållanden. 

Täthgt 

Liksom i fallet med marken är det mycket viktigt att grundmuren är lufttät för att 
man ska kimna uppnå god värmeekonomi och inte riskera kondens pga konvektion. 
Tätskiktet bör utgöras av en hel "låda" av plastfolie som är uppdragen och klämd 
mellan mur och bjälklags- eller väggsyll. 
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Bjälklag 

mnshsi 
Se 5.1 

VänngisQlgring 

Värmeisolering i bjälklag över inneluftventilerat kiypram minskar värmeflödet 
genom bjälklaget. Värmeflödet beror på temperaturskillnaden mellan bostad och 
kryprum varför en högre temperatur i kryprununet också minskar värmeflödeL En 
högre temperamr kan uppnås med ökad ventilation eUer med kraftigare 
markisolering. 

Ur produktions- och kosmadshänseende är det en fördel att helt kunna utelänma 
bjäUclagsisoleringen. 

Ett armat krav som måste uppfyllas är det som gäller golvtemperatur. För bostäder får, 
enligt SBN 80, temperaturen på golvet inte understiga +16 grader. Med isolering i 
bjälklaget blir yttemperamren högre, men även i fallet med helt oisolerat bjälklag 
klarar man kravet med god marginal. 

Ur ljudsynpunkt kan det möjligen vara en nackdel att ljudabsorberande isolering, typ 
mineralull, saknas. Man kan namrligtvis, som för mellanbjälklag, lägga in 50 mm 
mineralull men effekten av en sådan isolering på ljudmiljön är ganska oklar. 
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Ventilation 

Ventilationens storiek 

Storleken på ventilationen bestäms av kravet på en tillräckligt hög 
kryprumstemperatur. Ventilationsgraden är dock inte den enda faktor som 
bestämmer kryprumsklimatet Det beror dessutom på hur kraftig isolering man har 
på marken och i bjälklaget, samt vilken temperatur ventilationsluften har. 
För att få en riktig bild av vilken inverkan ventilationen har på varje enskilt fall 
krävs att man har tillgång till en beräkningsmodell för värmeflöden genom 
byggdelar och i mark. 

V i har endast smderat några faktorer för sig vilket ändå ger en viss ledning. 

Utfomming 

Krypgnmdens ventilation är helt beroende av bostadens ventilationssystem. 
Beroende på hur det är utformat kan man få övertryck, undertryck eller neutraltryck 

i det ventilerade utrymmet i förhållande till omgivningen. 

Att man har en tryckskilhiad mellan kryprummet och omgivningen respektive 
bostaden kan medföra problem med oönskat luftläckage. Därför är tätheten hos 
grunden en mycket viktig faktor. 

Den vanligaste lösningen idag är att man använder luft från badrum, toalett, 
tvättstuga etc. för att ventilera krypgrunden. I figur 38 visas ett system med från- och 
tilluft med balansering för att erhMla neutraltryck. Luften från bostaden passerar 
alltså krypmrrmiet via våtutrymmena. Systemet har följande för- och nackdelar: 

+ Stort luftflöde genom kryprummet ger högre temperatur 

+ Eventuell radon ventileras bort 

- Ventilationsluften kan stundtals få kraftigt fukttillskott i våtutrynunena 
vilket kan medföra risk för kondens om kalla ytor firms i kryprummet. 

- Sämre effektivitet för värmcåtervirmingsaggregat pga kylning av 
frånluften. 

I förslaget till ny byggnorm tillåts inte ventilation med luft från utrymmen med högt 
fukttillskott, vilket skulle utesluta derma lösning i framtiden. 
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Figur 38: Alt A, ventilation med luft från våtutrynmien. Ej godtagbar enligt 
förslag t i l l ny byggnorm. 

För att få en torrare luft kan man istället använda luft från övriga bostaden och 
ventilera våmtrymmena och kök separat (f igur 39). Systemet ger 

+ Torrare luft ti l l kryprummet. 
+ Radon ventileras bort 
+ Eventuell dålig lukt i kryprummet kommer inte in i bostaden 

- Mindre luftflöde, lägre temperatur i kryprummet. 
- Mer kanaldragning. 
- Svårare att ställa in rätt flöden. 
- Även här får man något lägre temperatur på frånluften vilket försämrar 
effektiviteten hos värmeåtervirmingssystemet. 

Figur 39: Alt. B, ventilation med frånluft från bostadsrum. 
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Den luft som går genom kryprummet får några graders lägre temperatur och om 
luften tas därifrån direkt til l värmeväxlare kan dennas effektivitet bli låg. Man kan 
istället låta luft från kryprummet återföras til l rummen och därifrån tas til l 
värmeväxlareA^ärmepump. Bostadens frånluft tas i sin helhet från våmtrymmen, 
figur 40. 

+ Luftflödet i grunden kan väljas helt fritt. 
+ Torr luft ti l l grunden. 
+ Varm luft t i l l värmeväxlare/värmepump 

- En separat fläkt behövs för ventilationen av grunden. 
- Eventuell dålig lukt i kryprummet kärms i huset. Detta kan också vara en 

fördel om lukten beror t ex på skador från läckage i ledningar. 

r 

i 
^ is 

Figur 40: Alt. C, ventilation med återiuft. 

Har man ett välisoleral hus där värmetillförseln kan klaras med uppvämming av 
tilluften (luftburen värme) kan kryprummet umyttjas för värmedistributionen, figur 
41. Ventilationssättet irmebär att man får ett visst övertryck i kryprummet. Kravet på 
täthet är därför mycket viktigt. 

+ Enkel och billig värmeinstallation. 
+ Varmare golv. 
+ Mycket torr luft. 
+ Varm luft till värmeväxlareA^ärmepump. 

- Svårt att styra temperaturen i olika delar av bostaden. 
- Större värmeföriuster til l mark pga högre krypmmstemperatur. 

- Vid eventuellt luftläckage finns det risk för värmeförluster och fuktskador 
p g a kondens 

- Vid radonfarlig mark finns ingen extra säkerhet mot att radon kan komma 
upp i bostaden 
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Figur 41: Alt. D, ventilation med förvännd tilluft. 

Vilken typ av ventilation skall man dä vä^a? 

Lösningen enligt alt. A, där luften tas från utrymmen med hög luftftiktighet kan 
komma att omöjliggöras genom bestämmelser i nya byggnormen. Den bör därför inte 
väljas. 

Om man ventilerar krypmmmet pä det sätt som visas som alt. B, lämnar luften en del 
av sitt vänneinnehåll i kiyprummet. Effektiviteten på värmevinningsaggregat, som 
denna kallare luft passerar på sin väg ut, bhr lägre. Grunden vänns dock upp, vilket 
minskar värmetransmissionen genom den. Bjerking (1975) hävdar att systemet 
inneburit en energibesparing av 20% i ett område där det prövats. För hus utan 
anordningar för värmeåtervinning kan man utforma ett väl fungerande system 
baserat på principerna i ah. B. 

För lågenergihus med varmluftsuppvärmning bör alt. C ,inkl. värmeåtervinning, 
lämpa sig bäst. Luftburen vämie anses av många vara framtidens 
uppvärmningssystem för småhus. Hus som byggs enligt den sk ELAK-nonnen (eller 
förslag t i l l ny byggnorm), är så välisolerade att kallras utmed ytterväggar och fönster 
är så svagt att det inte behövs fönsterradiatorer. Detta innebär att varmluft kan 
distribueras genom sk bakkantsinblåsning, t ex frän innerväggamas överkant. Man 
kan värma luften med enkla tilluftsvärmare - en för varje önskad klimatzon. Man får 
korta kanaldragningar och billiga installationer. Luften cirkuleras genom 
kryprunmiet med en separat fläkt. Denna kan, med en olämplig placering, vara en 
bullerkälla men om den placeras på marken fr i från husets stomme, kan den bli 
mycket tyst. 

Att distribuera den varma luften via kryprunmiet, så som sker i alt.D, kan fungera bra 
och ger plusvärden, t ex varma golv som uppskattas av barnfamiljer. Golven får dock 
inte vara varmare än 27 grader. I provhus i örbyhus (Samuelsson & Bergström 1985) 
fungerar systemet bra och uppskattas av de boende. Utan kanalsystem kan det dock bli 
svårare att reglera systemet. De varmluftsaggrcgat, som tidigare ftirmits på 
marknaden, har varit överdimensionerade och dyra. Kanalvärmare bör dock kurma 
användas även i denna typ av anläggningar, om husen är välisolerade och täta. 
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Slutsatsen blir att för hus med konventionella luftbehandlingsinstallationer bör alt.B 
lämpa sig bäst. För hus med luftburen värme och vämieåtervinning är alt. C mest 
intressant. 
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6. SPECIELLA LÖSNINGAR 

6.1 Höjning av temperatur i tract 

Ibland tycks det inte räcka att konstruktionema ti l l kalla kryprum utfomias "helt 
rätt". Man måste, som en del sagt under intervjuema, "ha tur också". Detta är inte 
acceptabelt utan man måste söka lösningar, som minskar slumpens inverkan och 
ökar säkerheten mot ftiktskador. 

Huvudfrågan är hur man skall kunna hålla ftiktkvoten i virket låg under perioder av 
hög relativ ftiktighet i uteluften? Detta kan endast ske pä två sätt: 

- Genom att temperaturen hos trämaterialet höjs och att därmed ftiktkvoten sänks. 

- Genom att omgivande luftens relativa ftiktighet sänks, vilket endast kan ske genom 
att temperaturen i kryprummet höjs eller att luften toikas. 

Genom att tillämpa dessa tankegångar kan man komma fram till några enkla 
åtgärder. 

Isolering av bjälkarna 

I ett kallt kryprum, under ett uppvärmt hus, är det kallare än det är inomhus. Om man 
placerar en del av träbjälklagets isolering under bjälkama, höjs temperaturen i dem. 
De torkar något så att ftiktkvoten sänks. Detta diskuteras i kapitel 5.1. 

Vilka krav ställs på ett isoleringsmaterial använt på detta sätt? Materialet måste tillåta 
luft- och ångutbyte med omgivningen. Det skall vara starkt och styvt nog att bära 
bjälklagets isolering. Om det under montageskedet firms risk för att man av misstag 
trampar på trossbotten, skall denna vara genomtrampningssäker. Eftersom detta kan 
få stora ekonomiska konsekvenser bör man noga täiika igenom arbetssättet så att 
denna, i bruksskedet, onödiga extra förstärkning ev kan undvikas. Man bör lägga upp 
arbetsordningen och arrangera landgångar på sådant sätt att risken för feltramp är 
liten och utföra arbetet i sådan ordning att inte onödiga risker uppstår. 

Material som lämpar sig för ändamålet är difftisionsöppen cellplast, typ expanderad 
polystyren, eller styva mineralullsskivor. 

Vid prefabricering av bjälklagselement, som är möjliga att vända, är det enkelt att 
anbringa isoleringen under bjälkama. Eftersom då i allmänhet också golvskivan 
monteras på fabrik firms inga krav på genomtrampningssäker trossbotten (fig 42). 

Då ett bjälklag byggs på platsen är det svårt att fösta in skivan under bjälkama på 
grund av den låga höjden över mark, som ger en olämplig arbetsställning. Ett sätt att 
förbättra detta är att förse balkama med strimlor av styvt isoleringsmaterial som 
ftmgerar som upplag för isolerskivor som i sin tur ftmgerar som trossbotten och 
bärare av bjälklagsisoleringen (se fig 43). Dessa strimlor fästs lämpligen vid 
bjälkama irman de monteras. De kan t i l l nöds fästas upp i efterhand t.ex. med hjälp 
av klammerpistol. Hur man än utför arbetet är det svårt att få infUsmingen så stark 
att den tål lasten från tramp på trossbottenskivan. I detta fall måste arbetet utföras på 
sådant sätt att man undviker risken för olycksfall genom genomtrampning. 
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Figur 42 Figur 43 

Bättre sätt att utföra isoleringen på visas i figurema 44 och 45. Den utföres 
omslutande och ftmgerar på samma gång som upplag för isolerskivor använda som 
trossbotten. De kan antingen monteras på bjälkarna irman dessa monteras eller efter 
montage på byggnadsplatsen. Vid prefabricering kan de linmias och förbandet bör då 
bli så starkt att det tål tramp på trossbotten. Om de monteras på byggnadsplatsen är det 
antagligen enklast att fästa dem med spik eller klämmer. En god limfog kan 
åstadkonunas med enkomponent fukthärdande polyiu'etanlim. 

Materialet bör vara diffiisionsöppet och expanderad cellplast förefaller lämpligast. 
Antingen kan isoleringen tillverkas av cellplastskivor, pä ena sidan belagda med ett 
ftikttåligt skikt, där fogar utformas enligt fig 44 eller genom direktformning som i fig 
45. Det är lätt att konmia fram till standardiserat utförande, som också är anpassat t i l l 
lättregelsystem (fig 46). 

1 I 1 1 
\ 

Figur 44 Figur 45 
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Figur 46 

Blindbotten utgörs lämpligen av expanderad cellplast eller styv mineralull. Genom alt 
den förses med en extra skiva av t.ex. hård board på ovansidan kan konstruktionen 
klara genomtrampningskrav. 

Figur 47a och b visar hur balkisoleringen ansluter til l syllen. Om ingen åtgärd vidtas, 
lämnas den oisolerad. Man kan då som i fig 48a isolera den med cellplast men det är 
inte så självklart att detta är motiverat på samma sätt som det är för bjälkama. Det 
beror bl a på k-värde hos gmndbalken. 

Figur 47a 

- i 

Figur 47b 

i - \-

Figur 48a Figur 48b 
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Syllar 

Den period på året då ftiktförhållandena är mest kritiska i en krypgrund är under 
rötmånaden juli-augusti. Det är nästan alltid kallare i ett kryprum än irme. Alltså bör 
en isolering av bjälkarna göra nytta för att höja temperaturen och därmed sänka 
fuktkvoten i träet. 

Sanmia jänma temperamrgradient ligger inte över syllen. Det kan vara både varmare 
och kallare ute än i kryprunmiet och det är möjligt, kanske t i l l och med troligt, att en 
effektivare åtgärd för att hålla ftiktkvoten i syllen nere är att, liksom i f ig 47b, 
försöka ventilera syllen så mycket som möjligt. Där är spår uppsågade i den vertikala 
sylldelen som tillåter viss luftväxling. Väggens isolering dras ej heller ner under 
bjälklagsisoleringens nivå, för att sy Ilens nedre del så mycket som möjligt skall 
värmas av uteluften sommartid. Man kan invända att man får kall syll vintertid. Den 
är sarmolikt grundens kallaste punkt och risken för kondensation på den är då stor. Å 
andra sidan, är då också risken för biologiska angrepp betydligt mindre. 

Syllen är en av husets mest utsatta konstruktioner. Klimatförhållandena kan vara 
mycket varierande och påfrestande med hänsyn till fukt. På senare tid har man sett 
flera exempel pä nykonstruktioner. En konstruktion som löser flera problem 
samtidigt utgöres av en kormgerad, perforerad, rostfri plåtkonstruktion som används 
som kapillärbrytande upplag och som ventilationsgaller vid kalla kryprum (fig 31). 

Samma effekt kan åstadkommas med en träsyll med sågade spår eller med klossar (fig 
25). Vid träsyll måste man dock vara noga med att placera ett kapillärbrytande och 
ångdifftisionstätt skikt i form av t ex syllisoleringspapp eller folie som håller och inte 
punkteras på sockelmuren. 

Att en syll skall vara tryckimpregnerad anses numera självklart. Detta ger dock inte 
ett fiillständigt skydd mot mögelangrepp. Det är bättre att hålla den så varm som 
möjligt genom att den byggs in i konstruktionen på ett lämpligt sätt. Detta går inte 
alltid och kanske vore det bättre att använda något mindre fiiktkänsligt material för 
denna utsatta konstruktionsdel. Plast, cellplast, metall eller kompositer av flera 
material kan vara lämpliga, men utvecklingsarbete krävs. 

Ventilation från yttertak 

Man kan också höja temperaturen i ett kallt kryprum genom att ventilera med 
varmare luft. Under den varma delen av året är temperaturen på luften under husets 
yttertak varmare än i kryprummet. Genom att ta ner derma för att ventilera 
kryprummet, bör man kurma höja temperaturen och därmed förbättra klimatet. Detta 
var antagandet på vilket ett begränsat försök utfördes inom projektet. Mämingar 
visade att temperaturen under taket visseriigen stundtals var högre än ute, men att så 
ingalunda var fallet hela tiden. Klimatet och fuktkvoten i trämaterialet förbättrades 
dock avsevärt genom åtgärden. En beskrivning av försöket ges i bilaga 3. 

I fall då man t ex genom minskade luftintag inte kan garantera luftväxlingen 
förefaller det vara en mycket lämplig åtgärd att använda takluften för ventilation. 
Vid radonsäker mark bör nedblåäiing av luften i kryprummet ge den effektivaste 
ventilationen och samtidigt mer luftrörelser som minskar möjligheten t i l l 
mögeletablering. 



72 

Ventilationslufl via marken 

Larsson, 1982, beskriver ett sätt att ta in luft till källare, sluttningshus och grunder 
via en spirokanal i mailcen. Systemet provas i ett källaifaus och han konstaterar att 
man dels får en förväimning av luften dels att den blir torrare. Detta är också en 
princip för ventilation av i första hand kalla krypgrunder, som borde provas 
ytterligare. 

Uppvärmning av grunden 

En arman idé till förbättring av kryprumsklimatet är att, under den korta tid då det 
föreligger risk för hög fiiktkvot, värma upp utrymmet med hjälp t.ex. av ett elektriskt 
element. Effektbehovet är inte stort och energikosmaden blir på grund av den korta 
tiden inte hög. En idé, som inte prövats, är att ta tilluften till grunden via en enkel 
solvärmare. Den kan t.ex. bestå av en enkel glaskonstruktion, som står i anslutning 
till grunden. Att kombinera den med ett växthus är dock inte att rekommendera p.g.a. 
den höga fuktprodulctionen i ett sådant. 

(̂ .2 N Y A Iftsningar 

Sockelelement 

På senare tid har det börjat marknadsföras olika sockelkonstruktioner som 
underlättar produktion av krypgrunder på byggnadsplatsen. Två typer visas här som 
exempel på intressanta lösningar. 

Figur 49: Grundmurselement från TWH-System AB. 
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Företaget TWH marknadsför en sorts kvarsittande form, utförd av extruderad 
polystyren. Den har på utsidan en fördig sockelputs och montageställningar för 
armering. Fig 49 visar hur den används till uteluftventilerade krypgmnder. Tack 
vare den goda isoleringen bör den vara utmärkt att använda även till varma 
krypgrunder. 

Rockwool marknadsför Isogrund som består av färdiga sockelelement som monteras 
på sulelement placerade på marken i läge som överensstämmer med elementens 
fogar. Allt är lätt - balkama väger 80 kg och sulelementen 35 kg - och är snabbt att 
montera. Figur 50. 

Grundbalk 
Stödplatta 
Dräneringsrör i vissa fall 
Dränerande återfyilning 
Komprimerad makadam 
Plastfolie i vissa fall 

3 4 5 
Figur 50: Grundmurselement ISOGRUND. 
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6.3 Nya typer 

Låga varmgrunder 

En varm krypgrund tycks rätt utförd vara mycket säker mot ftiktskador och behovet 
av inspekterbarhet borde därför, med hänsyn t i l l detta skäl, bortfalla. Att kurma 
komma under bjälklaget kan vara bra av andra skäl t ex för att kurma kontrollera 
eller koppla ledningar av olika slag. Detta kan dock lösas på annat sätt, t.ex. genom att 
de förläggs til l kanaler eller zoner som är åtkomliga uppifrån eller utifrån. De kan 
förläggas til l en lätt kanal, t.ex. av spirorör, som kan dras ut med irmeliggande rör. 
Genom att försäkra sig om god ventilation bör man också kurma klara av tillfölliga 
fuktbelasmingar beroende på enstaka händelser. 

På marknaden firms nu flera system för inneluftsventilerade grunder. Ett av de mera 
utvecklade visas här som exempel. Optima-grunden från företaget Fasenta. Som 
framgår av fig 51 är det en varmgrund utförd enligt vad som tidigare beskrivits som 
alt B, där frånluften tas ut via värmeåtervirmingsaggregat. Al l isolering har 
placerats på mark och genom en fiberduk sprids luften diffust över kryprummet 

K E K . VENTILERAO VINO 

OPTIMA 

MÖ0LI6HET T I L L 
SOfWARKYLNING , 

iiiiii|iiiiiiiliiiiiiitiiiiiii|ii«iiii|iiii 
R E N , RJRVARHD T I L L U F T 
VXRMEATERVINNING 

GOO GOLVKOMFORT 

5 
VXRME 
ATERV. 

i i 

TVV 

VP 

MÖJLIGHET T I L L 
D I S T R . AV FÖRV. 
T I L L U F T O E L 

LATTBYGGO GRUND 
KONmOLLERAT FUKTTILLSTAND 
VATTENSKADESWER 

VARMEATERVINNING 
SKYDD MOT MARKRADON 
FRÅNLUFTEN F I L T R E R A S 

LAGBYGGO GRUND GER 
ENKEL MARKANPASSNING. K0M1UNIKATION 
OCH HANDIKAPPANPASSNING 

Figur 51: Optimasystemet med "Riksgrunden". 

Om grunden kan sänkas ytteriigare, kan fler upplag på marken för bjälklaget 
åstadkommas. Detta får därmed klenare dimensioner. Figur 52 visar ett förslag t i l l en 
sådan grund som är en vidareutveckling av ett förslag givet i PM, Samuelsson, 1986. 
Sockeln gjuts lämpligen i prefabricerade sockelelement. Den kan också muras på en 
armerad sula. Genom att använda styv cellplast som markisolering kan derma 
utnyttjas på sådant sätt att den ftmgerar som form för de armerade betongsulor som 
är avsedda för upplag för golvet. Om mjuk mineralullsisolering används måste 
formsättning ske på vanligt sätt. Dimensioner och armering bestäms av markens 
bärighet och lasten pä bjälklaget. 
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Med 2400 mm:s avstånd mellan upplagen får bjälkama vid c-avstånd 600 mm, 
dimensionen 45x120 mm. På samma sätt som vid varma krypgrunder måste en tät folie 
filmas mellan mark och golvkonstruktion. Den bör svetsas i skarvarna och tärning 
kring avloppsrör bör göras pä det sätt som tidigare beskrivits. LämpUgen tar man in 
serviceledningar pä en punkt i huset där de kan göras tillgängliga för inspektion. 

För att göra golvet varmt och torrt bör ventilationsluft cirkuleras i utrymmet mellan 
och under bjälkama. Förvärmd luft kan också distribueras under golvet och släppas 
ut på lämpliga ställen i huset tex. under fönster. För ventilationssystemet i övrigt 
gäller samma synpunkter som tidigare behandlats för vanliga varma kiyprum. 

De principer som gäller för ventilation av låg varmgrund, tillämpas ibland för 
åtgärdande av fiiktskadade, uppreglade golv på platta på mark. Genom att styra 
ventilationsluften genom golvet, får man en uttorkning, som kan göra uppbryming 
överflödig. Luftmängden kan regleras med hjälp av fläktar, styrda av sensorer, som 
påverkas av relativa luftfuktigheten i utrymmet. Detta är en princip som också skulle 
kurma tillämpas för nybyggnad och som skulle kuima ge en, mot fuktskador, mycket 
säker lösning. 

T' T 
- I s o l e r a t fora-
• element av XPS 
-Platsgjuten btg 
-Armering i för
beredda h i l l a r e . 

- Golvapånakiva 22 mm e l . annat golv 
- Reglar 45x120 c600 spv ca 2500 
- Dnderalag 45x45 på mellanlägg av plast 
- P l a s t f o l i e 0.20 mm 
- Isolering EPS max. 120 mm 
- KapillHrbrytande material ca 200 ram 

Riktning beror av ventilation8-,och 
uppvärmnt nqssy3temet 

Schaktytan ges lutning utåt 

(XPS-extruderad cellplast 
EPS-expanderaa ' ) 

Figur 52: Förslag till låg varmgnmd. (XPS = extmderad polystyrén, EPS = expanderad 
polystyrén) 

I förslaget tar grundmuren laster från huset, och golvet vilar med sin betydligt lägre 
belasming direkt pä marken fritt från grundmuren. Vid sätmingsbenägen mark bör 
man lägga upp golvbjälkama pä grundmuren som då kan få ett utseende enligt figur 
53. Sulor och grundmur kan vara prefabricerade av typ som liknar den nänmda 
Isogrunden eller gjutas och muras. 
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Figur 53: Låg varmgrund, modifierad grundmur. 

(fA OmbYegnad av gamla krvperundcr 

Behovet att bygga om en krypgrund kan uppstå om man har fått någon form av 
skada, t.ex. mögelangrepp. Vanligen firms då någon brist i utförandet som leder t i l l 
derma skada. Det man först och främst måste tillse är naturligtvis, att grunden 
åtgärdas så att den på ett tillfredsställande sätt uppfyller de olika krav som måste 
ställas. 

Man vil l dock helst ha en ärmu större marginal mot att problemen återkonuner och 
då kan man normalt tillämpa samma förbättringsåtgärder som tidigare diskuterats i 
avsnittet för nya konstruktioner. En åtgärd som är tänkbar är att, som nämnts i 
avsnitt 6.1, tilläggsisolera bjälkama pä undersidan. Andra kan gå ut på att förbättra 
ventilationen enligt de principer som diskuterats. 

Ett sätt att åtgärda gamla kryprum har prövats i Darunark (Byggeteknik, 1985). Man 
har blåst in lös mineralull, som fyll t hela utrymmet, och på detta sätt fått en avsevärd 
förbättring av klimatet. Systemet har prövats i praktiken och rekonmienderas som en 
lämplig och ekonomiskt fördelaktig åtgärd. Den vore därför mycket intressant att 
pröva även i Sverige. 

Att bygga om uteluftventilerade krypgrunder t i l l irmeluftventilerade är framförallt 
arbetstekniskt svårt, nästan omöjligt. Det är troligen mycket svårt att uppnå en 
tillfredsställande täthet mot mark och anslutande byggnadsdelar och dessutom måste 
ventilationssystemet anpassas till husets befintliga. Därför är en sådan lösning 
knappast att förorda. 

Det firms ett stort behov av ökad kunskap när det gäller hur gamla "problemgrunder" 
bör åtgärdas på effektivast möjliga sätt. Därför borde man på ett systematiskt sätt följa 
upp det tekniska och ekonomiska resultatet av oUka förbättringsåtgärder så att man 
får underlag att formulera bästa möjliga rekommendationer. 
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7. FÖRSLAG T I L L FORTSATT ARBETE 

När det gäller att fortsätta arbetet att utveckla säkrare grundläggningssystem bör 
detta ske inom några olika huvudområden: 

- Man bör bygga upp en bättre kunskap om vilka krav som ett 
grundläggningssystem bör uppfylla och hur dessa krav förändras med 
ändringar t.ex. av isolemormer, material, produktionsteknik mm. 

- Man behöver få en bättre kunskap om konsekvenser av förändrade 
krav, som iimebär förändrat klimat för trämaterial använt i och i 
ansluming till de gmndläggningssystem vi behandlar här. 

- Man bör utveckla de beflntliga kryprumssystemen, för uteluft- och 
för irmeluftventilering, så att de på ett bättre sätt uppfyller kraven. 
Detta gäller även gamla problemgrunder. 

- Man bör också utveckla helt andra grundläggningssystem, med ny 
teknik, vilka på ett optimalt sätt uppfyller de krav som man nu måste ställa 
på ett grundläggningssystem. 

Framförallt saknas det kunskap om hur förändrade isolerkrav har förändrat 
klimatet i kalla kryprum. Här krävs både teoretisk analys och mämingar i 
krypgrunder byggda enligt den isolemorm, som kommer att gälla under överskådlig 
framtid. 

Det är nödvändigt att på ett bättre sätt käima gränser för kombinationen 
temperamr och fukt för att inte trämaterialet skall utsättas för mikrobiologiska 
angrepp. Detta är ett generellt problem som nu är föremål för forskning i annat 
sammanhang. Icke desto mindre är här viktigt att påpeka det nödvändiga i att veta 
dessa gränser eftersom de är styrande för speciellt kalla kryprums konstruktiva 
utformning. 

När det gäller uteluft ventilerade krypgrunder tycks kunskapen inom vissa 
områden vara bristande eller motsägelsefull och därför krävs ytterligare studier i 
form av praktiska försök eller teoretisk analys: 

- Ventilationens storlek och utformning bör närmare studeras för att man 
skall kurma optimera med hänsyn till klimat och energiförbmkning. 

-Man bör studera om ventilationsluften kan tas in på armat sätt för att den 
skall vara varmare och/eller torrare, t.ex. via vindsutrymme, kanaler i 
marken eller på liknande sätt. Kan den distribueras på annat sätt i 
kryprummet så att man får fördelaktigare luftrörelser? 

- Funktion hos självdragsskorsten bör studeras och prövas i praktiken, och 
effekten på klimatet i krypmmmet bestämmas under olika yttre 
föiiiållanden. 

- Man bör studera effekten av isolering på mark och hur kombinationen 
isolering och plastfolie på marken fungerar. 
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- Man bör göra praktiska försök med isolering av bjälkarnas undersida för 
att utröna effekten då det gäller att höja temperaturen i trämaterialet. Man 
bör även studera produktionsteknik i syfte att uppnå tekniskt och 
ekonomiskt riktiga lösningar. 

- Syllutformning bör detaljstuderas, olika utfommingar och material 
prövas. Man bör göra teoretiska beräkningar av olika lösningar, utförda på 
olika sätt och placerade i olika lägen i konstruktionen. 
Man bör också laboratorieprova bärighet hos olika lösningar som 
iimehåller styva isolerskikt. 

- För grundläggningsdjup behövs bättre dimensioneringsanvisningar som 
tar hänsyn t i l l fler variabler t ex extra isolering utanför grundmuren. 

För inneluftventilerade krypgrunder återstår en del frågeställningar.som inte 
är helt besvarade: 

- Man bör optimera hela systemet; värmeisolering (i bjälklag, på mark 
och på grundmur), ventilation och värmeåtervinning med hänsyn t i l l 
värmekomfort, klimat och ekonomi etc. Det krävs såväl teoriutveckling som 
praktiska prov. 

- Man bör smdera vilka ftiktföthållandena blir om ventilationsluft tas från 
"våta" utrymmen. Detta bör ske genom teoretisk analys och praktiska 
försök. 

- Man bör analysera hur bjälklaget ftmgerar med hänsyn t i l l trumljud. Kan 
den effekt, som man får av isoleringen på mark, vara tillräcklig? 

- Man måste ägna arbete åt konstruktions- och produktionsteknisk 
utveckling av varma kryprum. Så t.ex. måste man noga studera alla tätskikt, 
så att de är möjliga att göra täta. De olika konstruktionselementen bör 
studeras för att bli anpassade ti l l vald produktionsteknik - platsbyggeri, 
förtillverkning eller lämpliga kombinationer därav. 

"Låga" varmgrunder bör ägnas utvecklingsarbete. Med sådana menas 
gmndsystem som ftmgerar ungefär som mellanting mellan platta på mark och varma 
kryprum. De är tillräckligt höga för att bli ventilerade på ett säkert sätt men är inte 
krypbara. Mycket utvecklingsarbete återstår. Det kan t.ex. bedrivas som en utvidgad 
projektering för en grundläggning t i l l ett provhus. Exempel på problem som behöver 
lösas: 

- Man bör fömtsätmingslöst smdera kantbalk, platta, isolering, tätskikt etc. 
så att man får en produktionstekniskt och ekonomiskt riktig lösning. 

- Golvkonstruktionen bör optimeras med hänsyn t i l l dimensioner på 
bjälkar och upplag, behov av ventilationsutrymme, ekonomi etc. 

- Man måste studera hur serviceledningar skall förläggas för att de skall bli 
åtkomliga och så att utrymmet skall vara helt lufttätt? 

- Den totala ftmktionen och ekonomin bör studeras i ett provhus. 
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Gamla problemgrunder bör ägnas uppmärksamhet. Även här kan man särskilja 
eit antal angelägna deluppgiften 

- Man bör upprätta en åtgärdskatalog, dvs åtgärder för att rätta til l 
"problemgmnder" bör registreras på ett enhetligt sätt så att det är möjligt 
att efteråt kunna följa upp åtgärdemas effektivitet. 

- Man bör undersöka om extra isolering under bjälkama förbättrar 
situationen. 

- Man bör se om det är lämpligt aU isolera på marken, ev. fylla hela 
kryprummet med isolering för att därmed uppnå bättre klimat 
för trämatcrialet. 

-Man bör undersöka om uppvärmning kan ske under perioder av hög 
relativ fuktighet i kryprumsluften. Vad kostar detta? 

Sammanfattningsvis kan man konstatera, att de högre isolerings- och täthetskrav 
som nu gäller, medför hårdare krav på trä i krypmmskonstruktioner. Det går inte 
längre att föriita sig på gammal teknik utan det krävs ett nytänkande inom olika 
avsnitt. Man bör därför prioritera projekt som leder till ny teknik, mera anpassad 
l i l ! dc nya förhållandena än det är möjligt att åstadkomma med "gammal" teknik med 
mindre justeringar. Tills man har uppnått tillräcklig kunskap, bör man dock genom 
intensiv information främja goda lösningar inom "gammal" teknik i syfte att 
minska skadcriskcma. 
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Nedan har temperaturerna och värmeflödena beräknats för et t antal önskade 
falI.Beråkningarna har skett enligt de metoder som anges i rapporten :An 
analytical method for crawl-space temperatures and heat flows.Carl-Eric 
Hagentoft. Beteckningarna som används där utnytt jas nedan. En parameterstudie 
för fö l jande grund f a l l har g jor t s . 

L=12 m B=8 m H=0.6 m H^=0.3 m 
T.=20 "C TQ=5 "C 

r = 1.0 W/m̂ K K].=0 .3 W/m̂ K 
a =2.0 W/m̂ K X=2.3 W/mK n=2.0 1/h 
c 2 

a=0.75 m /s tQ=365 dagar 
För exempel A1-4: Uteluf t venti lerat . 

TvO=5.0 "C T^,=10 "C 

För exempel B1-2: Inneluft venti lerat . 

T^Q=20.0 "C T^^sO "C 

I de nedan givna tabellerna anges temperaturer i "C och värmeflödena 

ges i W. 
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Al 

Sta t ionär del 

' f loor 

0.1 7.4 348 
0.5 7.3 351 
1.0 7.1 355 
2.0 6.9 360 

Periodisk del 

I T, 

0.1 
0.5 
1.0 
2.0 

4.7 
4.9 
5.2 
5.7 

0.069 
0.063 
0.057 
0.049 

125 
130 
136 
146 
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A2: 
Stat ionär del 

0.3 
0.2 
0.1 

6.9 
6.3 
5.7 

' f loor 

360 
254 
135 

Periodisk del 

< 
0.3 5.7 0.049 146 
0.2 5.9 0.050 102 
0.1 6.1 0.052 54 
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A3: 

Stat ionär del 

1.0 
1.0 
0.3 
0.3 

K. 

0.3 
0.17 
0.3 
0.17 

6.9 
6.1 
7.1 
6.3 

' f loor 

360 
220 
356 
218 

Periodisk del 

K ' 
W 

1.0 
1.0 
0.3 
0.3 

0.3 
0.17 
0.3 
0.17 

5.7 
6.0 
5.3 
5.6 

0.049 
0.051 
0.056 
0.058 

IQ, 

146 
88 

138 
84 
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A4: 

Stationär del 

^1 ^f loor Aground ^d 

0 6.9 360 237 6.9 
0.02 7.5 340 175 7.7 
0.05 7.9 326 134 8.2 
0.10 8.3 315 100 8.6 

Periodisk del : 

IT IQ f loor 

0 5.7 0.049 146 5.1 0.068 232 
0.02 5.6 0.038 140 4.9 0.054 210 

0.05 5.8 0.027 148 5.2 0.037 164 
0.10 6.1 0.017 157 5.5 0.024 119 
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B l : 

Stat ionär del: 

' f loor 

0.35 0.5 12.4 12.2 285 

0.35 1.0 13.1 13.1 231 

0.35 2.0 14.2 14.4 195 

0.35 5.0 15.9 16.4 138 

0.60 0.5 14.0 13.7 345 
0.60 1.0 14.6 14.3 317 

0.60 2.0 15.2 15.2 275 
0.60 5.0 16.5 16.8 204 

1.00 0.5 15.6 15.1 427 
1.00 1.0 15.8 15.5 400 

1.00 2.0 16.3 16.1 357 

1.00 5.0 17.1 17.3 278 

2.00 0.5 17.3 16.7 521 

2.00 1.0 17.4 16.9 498 

2.00 2.0 17.6 17.2 460 

2.00 5.0 18.0 17.9 382 
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Periodisk del 

4 n < f y 

iQf 

0.35 0.5 2.3 .090 2.2 .095 74 
0.35 1.0 2.1 .089 2.0 .095 67 
0.35 2.0 1.7 .087 1.7 .094 57 
0.35 5.0 1.1 .085 1.2 .095 41 
0.60 0.5 1.9 .086 1.8 .093 102 
0.60 1.0 1.7 .086 1.6 .093 94 
0.60 2.0 1.5 .085 1.4 .093 82 
0.60 5.0 1.0 .083 1.1 .094 61 
1.00 0.5 1.5 .083 1.3 .091 129 
1.00 1.0 1.4 .082 1.3 .091 120 
1.00 2.0 1.2 .082 1.1 .092 108 
1.00 5.0 0.9 .081 0.9 .093 84 
2.00 0.5 1.1 .077 0.8 .089 160 
2.00 1.0 1.0 .077 0.8 .089 153 
2.00 2.0 0.9 .077 0.7 .090 141 
2.00 5.0 0.7 .076 0.6 .092 116 

f loor 
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B2: 

Stationär del : 

^ i ^c ^f loor ^ in ^out 

0 14.8 906 619 403 
0.05 17.2 460 619 505 
0.10 17.9 347 619 531 

ik del : 

< ' ^ f l oo r ' 

0 2.7 0.075 191 111 

0.05 1.4 0.084 93 56 

0.10 1.1 0.073 72 45 
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Modifierad ventilation av krvpgrund. beskrivning av försök 

Bakgrund 

Problemet med uteluftventilerade krypgrunder är att ventilationsluften under vissa 
tider pä året innehåller mer fukt än vad luften i kryprummet kan bära, pga den lägre 
temperamren där. Risk finns därför att ftikt kondenserar i grunden. Ett sätt att 
fört)ättra klimatet kunde vara att ventilera med varmare luft, och därigenom höja 
temperamren i kryprummet. I hus med ett vindsutrymme ovanför ett isolerat 
bjälklag kan man under sommaren fä mycket höga temperamrer tack vare 
solstrålningen på takytan. Genom att använda denna luft för att ventilera 
krypgnmden kunde man möjligen höja temperaturen där och skapa ett bättre klimat. 
Möjligheten att prova denna idé i praktiken dök upp vid kontakter med Rockwool i 
Skövde. I ett av deras provhus hade man tidigare år mätt upp höga fuktkvoter i 
bjälkar under sommar och höst och även fått problem med asfaboardens 
formbeständighet. MöjUghet att på ett enkelt sätt leda ner luften från vinden fanns 
genom en spirokanal som ursprungligen var tänkt som självdragsskorsten. 

Genomförande 

För att förbättra spridningen av luften i kryprummet monterades spirokanaler enl. 
figur 1. 
Montering av fläkt och kanaler gjordes 1986-06-24. Fläkten startades därefter och har 
gått kontinuerligt under hela mätperioden. Fläkten är en kanalfläkt av typ CK 100 A 
(C A Östberg). 
Mätning av temperatur och relativ fuktighet har gjorts med termohygrograf på tre 
platser, ute, på vinden och i krypgrunden. Mätperioden sträckte sig från 1986-07-01 
till 09-30. 
Tyvärr uppstod vissa problem med mätutrustningen och driften av den varför 
mätvärden saknas för vissa perioder. Data för utomhusklimatet har istället tagits från 
SMHI:s mätstation i Borgunda, ca 5 km ft-ån mätobjektet. En sammanställning av 
mätresultaten fmns i figur 2. 

Resultat 

Som nämnts ovan är resultaten svårtolkade pga problem med mätutmsmingen. Helt 
uppenbart är dock att klimatet i kryprummet är mycket bättre än motsvarande period 
förra året. Att det skulle bero på att ventilationsluften är varmare än normalt är dock 
inte speciellt troligt eftersom temperaturen på vinden inte alls har varit så hög som 
förväntat Anledningen kan vara att takmaterialet (betongparmor) har för hög 
värmekapacitet Det kan också tänkas att man genom ventilationen av vinden snabbt 
plockar ur den värme som firms Guftens värmekapacitet är väldigt låg). 
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Figur 1: Montering av fläkt och kanaler i provhuset. 
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15 

Figur 2a: Temperatur ute, i krypgrund och på vind samt RF i krypgrund under 
perioden 1986-06-24--07-20, RF i krypgrund även för samma period 1984. 
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Figur 2b: Temperatur ute, i krypgrund och på vind samt RF i kiypgrund under 
perioden 1986-07-21-08-17, RF i krypgrund även för samma period 1984. 
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Figur 2c: Temperatur ute, i krypgnmd och pä vind samt RF i krypgrund under 
perioden 1986-08-18-09-13, RF i krypgrund även för samma period 1984. 
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3o I 

Figur 2d: Temperatur ute, i krypgrund och på vind samt RF i kiypgrund under 
perioden 1986-09-14-10-11, RF i kiypgrund även för samma period 1984. 
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Piastfoijg på mari^. bgskriYnins av fOrsOk 

Bakgrund 

För att minska fuktavdunstningen frän maiken används vanligen en plastfolie. 
Effekten av denna åtgärd är ganska väl smderad och man anser allmänt att det är en 
effektiv åtgärd för att sänka fuktigheten i kryprummet. 
Möjligheten att göra en enkel undersökning av plastfoliens inverkan fanns i ett hus 
i Järfälla kommun. Huset hade tidigare haft problem med stående vatten i grunden 
som en följd av dålig dränering och skador i kommunens dagvattensystem. Skador i 
form av svampangrepp hade uppstått på blindbotten. Sedan avledningen av 
dräneringsvatten säkerställts och ventilationen förbättrats hade föriiållandena 
förbättrats men man upplevde fortfarande att klimatet i kryprunmiet var mycket 
fuktigt. 
Marken i krypgrunden utgjordes av lera utan något skydd mot avdunsming. En enkel 
åtgärd för att ytteriigare förbättra klimatet borde därför vara att lägga ut en 
plastfolie direkt på marken. 

Genomförande 

Kontinueriig mäming av temperatur och relativ fuktighet i kryprummet gjordes med 
termohygrograf. Mätningen påbörjades 1986-06-25 utan att någon åtgärd hade gjorts. 
1986-08-01 lades folien in och därefter fortsatte mäUiingen t i l l 1986-08-21. Data för 
uteklimatet har tagits från SMHI:s mätstation vid Brorrmia. 

Resultat 

Plastfolien verkar ha en inverkan i storleksordningen 10 %-enheter. Före åtgärd 
pendlar relativa fuktigheten kring 80%. Efter det att plastfolien lades in sjönk 
relativa fuktigheten t i l l omkring 70%, se figur 1. Naturligtvis hade det varit önskvärt 
med ett referensobjekt med samma förutsätmingar och på samma plats där man inte 
hade gjort någon åtgärd, men resultatet kan nog ändå tolkas som att plastfolie är ett 
effektivt sätt att förbättra klimatet i kryprummet. 
I figur 2 redovisas uteluftens å n ^ a l t under mätperioden. 
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Figur 1: RF i kryprummet under perioden 1986-06-25--08-21. Plastfolie lades in 
1986-08-01. 
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Figur 2: Uteluftens ånghalt (g/m^) under perioden 1986-06-25-08-21. Uppmätt vid 
SMHI:s mätstation i Bromma. 
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