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Abstract 
Purpose: Today are about 300 000 buildings with outdoor ventilated crawl space at 
risk to be contaminated by moisture and mold damage. An outdoor ventilated crawl 
space’s climate is greatly affected by the temperature and the relative humidity. There 
is no doubt that the climate is facing changes, which means an increased temperature 
and a change in the relative humidity. This prevents the outdoor ventilated crawl space 
from drying out during certain periods of the year and is then exposed to a heightened 
risk of moisture damage. Parallel to the climate change the heating systems are being 
modernized in houses, which changes the conditions for the crawl spaces. The objective 
of this essay is to do a research if climate change and the installation of underfloor 
heating in the greater part of the joist area has given rise to moisture damage in outdoor 
ventilated crawl spaces and provide good basis for more effective measures to moisture 
damage. 

Method: To investigate whether the climate change is a problem for outdoor ventilated 
crawl spaces have document analyzes been conducted, which was followed by 
calculations of the crawl spaces’ relative humidity. Calculations have been made to find 
out if the underfloor heating is a contributing problem to moisture damage. Both issues 
are also corroborated by interviews with qualified people. How the moisture damage 
more effective could be fixed was answered primarily through qualitative interviews, 
but corroborated by document analysis.  

Findings: The study shows that climate change will affect outdoor ventilated crawl 
spaces in a positive sense, only account to the temperature rise. Installing underfloor 
heating has also been shown to be positive against moisture damage in outdoor 
ventilated crawl spaces if insulation in the soffit is missing or deficient. The industry 
sees no gain in efficiency action methods as these are already proven and well-
functioning. 

Implications: A warmer climate provides better conditions for outdoor ventilated crawl 
space. Being aware of the changes associated with climate change, and its effects on 
buildings give the construction industry a head start to prepare for future changes. 
Knowledge that underfloor heating can provide positive effects against moisture 
damage in crawl spaces creates new opportunities for renovations and actions against 
dampness but the energy losses in this case must be considered. Since the industry does 
not see profit in streamlining action methods is no need to go deeper into this. 

Limitations: The report deals only outdoor ventilated crawl spaces with wooden soffit 
that is located within the Swedish borders. This study is therefore not applicable to other 
constructions or other countries. Only climate change in the last century and up until 
2100 are taken into account in the report. Further on the study does not take the excess 
moisture from the soil or the storm water into account; likewise there are no calculations 
for the ventilation.  

Keywords: Outdoor ventilated crawl space, climate changes, underfloor heating, 
relative humidity, RF, dead floor, crawl space.
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Sammanfattning 
Syfte: Idag riskerar cirka 300 000 hushåll med uteluftsventilerad krypgrund att bli 
angripna av fukt- och mögelskador. Klimatet i en uteluftsventilerad krypgrund påverkas 
i stor grad av temperaturen och den relativa luftfuktigheten. Det råder inga tvivel om 
att klimatet står inför förändringar, vilket innebär en höjd temperatur och en förändring 
av den relativa luftfuktigheten. Detta gör att den uteluftsventilerade krypgrunden inte 
har möjlighet att torka ut under vissa perioder på året och utsätts då för en förhöjd risk 
av fuktskador. Parallellt med klimatförändringen moderniseras även 
uppvärmningssystemen i småhusen, vilket ändrar förutsättningar för krypgrunderna. 
Målet med arbetet är att undersöka om klimatförändringarna och installation av 
golvvärme i träbjälklaget har bidragit till fuktskador i uteluftsventilerade krypgrunder 
och ge underlag till effektivare åtgärder av fuktskador. 

Metod: För att utreda om klimatförändringarna är ett problem för de uteluftsventilerade 
krypgrunderna har dokumentanalyser genomförts vilka sedan följdes av beräkningar av 
krypgrundens relativa luftfuktighet. På samma sätt gavs svar på om golvvärmen är en 
bidragande faktor till fuktskadorna. Båda frågeställningarna styrktes även av kvalitativa 
intervjuer med sakkunniga personer. Hur fuktskadorna effektivare kunde åtgärdas togs 
främst fram genom kvalitativa intervjuer men styrktes av dokumentanalyser. 

Resultat: Studien visar att klimatförändringarna kommer att påverka 
uteluftsventilerade krypgrunder i positiv bemärkelse då studien endast tog hänsyn till 
temperaturhöjningen. Installation av golvvärme har även visats vara positivt mot 
fuktskador i en uteluftsventilerad krypgrund om isolering i bjälklaget saknas eller är 
bristfällig.  Branschen ser ingen vinst i att effektivisera åtgärdsmetoderna då dessa 
redan är välprövade och väl fungerande. 

Konsekvenser: Ett varmare klimat ger bättre förutsättningar för en uteluftsventilerad 
krypgrund. Medvetenheten om hur klimatförändringarna påverkar krypgrunderna ger 
byggbranschen ett försprång att förbereda sig inför kommande förändringar. 
Kunskapen om att golvvärme kan ge positiva effekter mot fuktskador i 
uteluftsventilerade krypgrunder ger nya förutsättningar för renoveringar och åtgärder 
mot fuktskador, dock måste energiförlusterna tas i hänsyn i dessa fall. Branschen ser 
ingen vinst i att effektivisera åtgärdsmetoderna, vilket gör att det inte finns någon 
anledning att gå djupare in i detta.  

Begränsningar: Arbetet behandlar endast uteluftsventilerade krypgrunder med 
träbjälklag som ligger inom Sveriges gränser. Denna studie är därför inte applicerbar 
på andra konstruktioner eller utanför Sveriges gränser. Endast klimatförändringarna det 
senaste seklet och fram till 2100 tas hänsyn till i rapporten. Studien tar heller inte hänsyn 
till fukttillskott från mark och dagvatten, likaså görs inga beräkningar på ventilation. 

Nyckelord: Uteluftsventilerad krypgrund, klimatförändringar, golvvärme, fuktskador, 
relativ luftfuktighet, RF, blindbotten, kryputrymme.
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1 Inledning 
Detta kapitel ger en bakgrund till studien och varför området är aktuellt att undersöka. Kapitlet 
behandlar även studiens mål och frågeställningar samt arbetets avgränsningar. Slutligen 
presenteras rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Denna rapport genomfördes hos Jönköpings Tekniska Högskola som en del av 
Högskoleingenjörs- och teknologie kandidatexamen i Byggnadsteknik, med inriktning 
Husbyggnadsteknik, 180 högskolepoäng. Rapporten omfattar 15 högskolepoäng. Arbetet görs 
i samarbete med NCC AB:s lokalkontor i Jönköping. 

Varianter av krypgrunder har använts i Sverige under drygt 200 år, de första hade betydligt 
enklare konstruktion och kallades för torpargrund. Dess huvudfunktion var att lyfta 
konstruktionen från marken för att skydda mot fukt. Det fanns även en murstock som värmde 
kryputrymmet och sänkte den relativa luftfuktigheten. I takt med att människans levnadssätt 
förändrats har en ny konstruktion tagits fram, den uteluftsventilerade krypgrunden med isolerat 
träbjälklag. Den är ventilerad året om, saknar värmande murstock och har mindre 
värmeförluster från bostaden till krypgrunden. Denna konstruktion är utsatt för stora 
fuktproblem (Dinbyggare.se, u.å.; Fuktcentrum Lunds Tekniska Högskola, 2015). 

Är detta ett växande problem på grund av nya effektivare uppvärmningssystem som inte ger 
samma spillvärme till krypgrunden som tidigare uppvärmningssätt eller beror det främst på ett 
förändrat klimat med förändrare temperaturer och högre luftfuktighet? Att vara i forskningens 
framkant när det gäller fuktproblem i den uteluftsventilerade krypgrunden med hänsyn till de 
förändringar som sker är gynnsamt för byggbranschen. 

1.2 Problembeskrivning 
Cirka 300 000 hushåll med uteluftsventilerad krypgrund riskerar att bli angripna av fukt- och 
mögelskador (Anticimex, 2008). På grund av denna stora mängd drabbade byggnader blir 
problemet högst aktuellt och medför att branschen måste sträva efter att ta fram en så effektiv 
lösning som möjligt på problemet. 

Att klimatförändringarna är under förändring ett faktum. Det råder inga tvivel på att 
uppvärmning sker i vissa delar av världen och att bevisen för detta bland annat är smältning av 
istäcken och glaciärer, att havsnivån stiger och en höjd temperatur (Jayawardena, 2014). Enligt 
mätningar som SMHI har gjort på tio stycken mätstationer i Sverige under perioden 1951-2012 
syns det förändrade klimatet tydligt. Den absoluta fuktigheten i luften har ökat i och med det 
varmare klimatet (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut [SMHI], 2015a). 
Samuelson (2007) säger att på grund en hög luftfuktigheten har inte uteluftsventilerade 
krypgrunder möjlighet att torka ut under vissa tider på året och därmed ökar fukt- och 
mögelskadorna.  

Om byggnaden har fått fukt- och mögelskador ger detta upphov till luftföroreningar som kan 
spridas till inomhusluften (Lundin el at. 2014). Detta kan då leda till problem och ohälsa för de 
boende (Folkhälsomyndigheten, 2015). Dessutom kan fuktskador på konstruktionen ändra 
materialets egenskaper vilket kan bidra till sämre bärförmåga (Glader, Östman, Olofsson, 
2015). 

En annan aspekt i att fuktskadorna är så omfattande kan vara att man idag byter ut äldre 
uppvärmningsmetoder till moderna (Samuelson, 2007). I samband med detta eftersträvas den 
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effektivaste lösningen för en tät grund där man sparar el med hänsyn till konsumtion och 
kostnader. Detta gör att ingen, eller ytterst lite, värme får smita ner i grunden (Barzin, Chen, 
Young & Farid, 2015).  

Det förändrade klimatet i samband med den byggtekniska lösning ger studien en grund till att 
undersöka varför problemen uppstår och hur åtgärderna kan effektiviseras. 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med arbetet är att undersöka om klimatförändringarna och installation av golvvärme i 
träbjälklaget har bidragit till fuktskador i uteluftsventilerade krypgrunder och ge underlag till 
effektivare åtgärder av fuktskador. 

De frågeställningar examensarbetet behandlar är: 

• Påverkar klimatförändringarna fuktskador i uteluftsventilerade krypgrunder? 
• På vilket sätt påverkar installation av golvvärme i träbjälklag en uteluftsventilerad 

krypgrund med hänsyn till fuktskador? 
• Hur kan fuktskador på uteluftsventilerade krypgrunder med träbjälklag effektivare 

åtgärdas? 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet kommer endast behandla småhus med uteluftsventilerad krypgrund med träbjälklag. 
Hänsyn till byggnadens yttre fuktskydd och dräneringssystemet kommer inte beaktas. Studien 
tar inte hänsyn till fukttillskott från marken, då det vid beräkningar förutsätts att PE-folie är 
installerad. Det görs inga beräkningar på ventilation i krypgrunden. Endast utvalda 
åtgärdsmetoder har tagits med i arbetet. 

Delar som behandlar klimatförändringarna kommer endast ta hänsyn till 
temperaturförändringar och förändrad relativ luftfuktighet det senaste seklet och fram till år 
2100. Ökning av nederbörden kommer inte tas i beaktan. Arbetet kommer geografiskt avgränsas 
till Sveriges gränser.  

Det dras dessutom den avgränsning för vilka typer av värmesystem byggnaderna har. Småhus 
som installerat golvvärme i hela eller stora delar av huset kommer endast beaktas för att besvara 
frågeställning 2. Slutligen kommer arbetet inte göra några ekonomiska beräkningar. 

1.5 Disposition 
I kapitel 1 ges bakgrundsfakta till arbetet och var problemet som ska undersökas ligger. Här 
beskrivs även mål, frågeställningar samt avgränsningar arbetet kommer att behandla. 

I kapitel 2 beskrivs de metoder och strategier som används för att samla in teori och empiri till 
rapporten. Studiens arbetsgång finns med i detta kapitel. Till sist beskrivs validitet och 
reliabilitet. 

I kapitel 3 beskrivs den vetenskapliga grunden för arbetet som behövs för att besvara 
frågeställningarna. 

I kapitel 4 samlas all den empiri som har tagits fram under arbetets gång genom kvalitativa 
intervjuer, dokumentanalyser, litteraturstudier och beräkningar. 
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I kapitel 5 analyseras empirin i relation till teorin. Här besvaras frågeställningarna samt visar 
hur dessa har bidragit till att målet uppnåtts.  

I kapitel 6 sammanställs resultatet och diskuteras. Det dras även slutsatser från arbetet samt 
rekommendationer och förslag till vidare forskning ges.  

Som avslutning på arbetet redovisas referenser, figur- och tabellförteckning samt bilagor.
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2 Metod och genomförande 
I detta kapitel beskrivs de metoder och tillvägagångssätt som har används för att besvara 
frågeställningarna och för att uppnå målet med arbetet. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Studien är uppbyggd som en kombination av kvalitativ och kvantitativ data. En kombination av 
dessa två ger studien en bra grund för att besvara frågeställningarna och uppnå målet. De 
kvalitativa data, den insamlingsmetod där verkligheten studeras och analyseras, fås genom att 
utföra dokumentanalyser och intervjuer. De kvantitativa data består av empirisk och 
kvantifierbar data som samlas in och sammanställs i statistisk form (NE, 2016). I studien fås 
detta delvis genom beräkningar där resultatet redovisas i tabeller och diagram. 

Dokumentanalyser och beräkningar kommer att utgöra studiens huvudsakliga angreppssätt. 
Dessa metoder kommer få stöd från kvalitativa intervjuer från yrkesverksamma personer inom 
området och litteraturstudier. 

Litteraturstudier kommer ge teori om klimatförändringarna samt kunskap om installation av 
golvvärme. Denna ger en grund till att koppla samman klimatförändringar och golvvärme med 
fuktskador i krypgrunder. Intervjuer kommer genomföras för att få in mer kvalitativ empiri. 

För att få en inblick i hur renoveringsarbetet av fukt- och mögelskadade krypgrunder sker idag 
kommer kvalitativa intervjuer med personer som dagligen arbetar med fuktproblem utföras. 
Intervjuerna kommer göras med byggfysiker och besiktningstekniker. Empirin kommer ge ett 
bra underlag till förslag för att effektivisera åtgärderna. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Olika val av metoder har används för de olika frågeställningarna. I detta kapitel redovisas vilka 
metoder som valts till vilken frågeställning. 

2.2.1 Frågeställning 1: Påverkar klimatförändringarna fuktskador i 
uteluftsventilerade krypgrunder? 
Kvantitativ empiri kommer samlas in genom beräkningar baserade på dokumentanalysernas 
data för att få indikationer på vilket håll förändringarna är på väg. Empiri samlas in genom 
kvalitativa intervjuer med sakkunniga personer inom området för att få en bild av hur 
verkligheten ser ut i jämförelse med det teoretiska svaret i studien.  

2.2.2 Frågeställning 2: På vilket sätt påverkar installation av golvvärme i 
träbjälklag en uteluftsventilerad krypgrund med hänsyn till fuktskador? 
För att besvara frågeställningen kommer kvalitativa intervjuer utföras med sakkunniga personer 
inom området för att få djupare kunskap om installation av golvvärme samt få en bild av hur 
verkligheten se ut. Dokumentanalyser görs som grund för att kunna utföra beräkningar av 
golvvärmens påverkan på krypgrunden, vilket sedan ger en grund till slutsatser om detta är en 
orsak till fuktskador. 

2.2.3 Frågeställning 3: Hur kan fuktskador på uteluftsventilerade krypgrunder 
med träbjälklag effektivare åtgärdas? 
Kvalitativa intervjuer med sakkunniga personer görs för att få in den empiri som behövs för att 
besvara frågeställningen och för att se vad som är i utvecklingens framkant. Intervjuer görs 
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även för att se om behov att effektiva åtgärder av fuktskador finns. Teorin samlas in genom 
litteraturstudier. 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
Detta kapitel redovisar valda metoder för datainsamling. 

2.3.1 Intervjumetodik 
Vid arbeten med problemlösning kommer all fakta inte stå dokumenterad. För att lösa detta kan 
man använda sig av intervjuer för att samla in information. Intervjuerna kan ske på mer eller 
mindre strukturerade sätt beroende på hur förberedd intervjuaren är. Det är viktigt att ha tydliga 
och korrekta formuleringar under en intervju, till exempel bör ledande frågor som ja- och nej-
frågor eller flera frågor samtidigt undvikas (Eriksson, Wiedersheim-Paul, 2011). 

Intervjuerna kan genomföras både kvalitativt och kvantitativt. En kvantitativ intervju är en så 
kallad strukturerad intervju där båda parter fyller i en enkät. Den kvalitativa intervjun kan vara 
både ostrukturerad eller semistrukturerad. Den ostrukturerade intervjumetoden innebär att 
intervjuaren inte har förberett vad han vill ha reda på utan bara satt ett ämne till intervjun. Den 
semistrukturerade intervjutekniken, som är den vanligaste formen när man bygger upp empirisk 
fakta, har intervjuaren organiserat upp intervjun kring ett antal teman eller frågeställningar som 
är nedskrivna i en intervjuguide (Blomkvist & Hallin, 2014). 

Intervjuer kan i många avseenden vara en bättre insamlingsmetod av empiri än andra. Detta 
beror bland annat på att intervjuaren kan anpassa frågan till den intervjuandes kunskaper, 
möjlighet till uppföljning av frågor, intervjun går fort att genomföra samt man kan utnyttja 
kroppsspråket (Eriksson, Wiedersheim-Paul, 2011). 

2.3.2 Dokumentanalys och litteraturstudie 
Genom att läsa olika typer av dokument kan en analys av ämnet göras och på så vis empirisk 
data samlas in. Empirisk data kan vara av både primära och sekundära källor. 
Frågeställningarna kommer bli avgörande för vilka typer av dokument empirin baseras på 
(Blomkvist & Hallin, 2014). Flera litteraturstudier kommer analyseras för att ge svar på de 
frågeställningar som är ställda. Data från de intervjuer som är gjorda kommer fungera som 
kompletterande material till dokumentanalyserna. 

2.4 Arbetsgång 
Följande kapitel behandlar studiens arbetsgång, vilka steg som har gjorts och hur de har utförts. 

2.4.1 Intervjuer 
Arbetet med intervjuerna startades genom att övergripande frågor formulerades, alla 
respondenterna fick svara på samma frågor för att möjliggöra en jämförelse av svaren och att 
uppnå en hög validitet. Frågorna delades upp i tre huvudkategorier klimat, golvvärme och 
åtgärder för att intervjuerna skulle få ett semistrukturerat upplägg. 

Intervjuerna varade mellan 40 och 60 min. Två av tre intervjuer spelades in och den tredje 
antecknades då respondenten inte ville bli inspelad. Intervjuerna sammanställdes sedan i ett 
dokument. För att få hög validitet på svaren skickades dokumentet ut till respondenterna för 
korrekturläsning så att svaren skulle stämma överens med deras kunskap och missförstånd 
elimineras. Slutligen efter respondenternas godkännanden sammanställdes de korrekta svaren i 
slutgiltiga dokument, se bilaga 1-3. 



Metod och genomförande 

 
6 

2.4.2 Dokumentanalys och Litteraturstudie  
Sökandet av dokument och litteratur pågick under större delen av arbetet i olika databaser. 
Relevant data samlades in från elektroniska källor och forskningsrapporter i tryck form. De 
insamlade data sammanställdes under empiridelen.  

2.4.3 Beräkningar  
Beräkningar gjordes för att få fram svar på hur golvvärmen och klimatförändringarna påverkar 
krypgrundens klimat. 

Klimat 
Genom SMHI:s simuleringar och insamlad data av temperaturer i Sverige från tidigare år kunde 
en temperaturförändring och en förändring i relativ luftfuktighet beräknas. Data redovisas i 
diagram och tabeller. Från SMHI fås även medelvärde av vatteninnehåll i luften från perioden 
1996-2012. Dessa värden användes som referensvärden då den relativa luftfuktigheten togs 
fram genom Mollierdiagram. 

Golvvärme 
Först bestämdes utformningen av sju olika bjälklag för att kunna ta fram materialens olika 
lambdavärden. Sedan gjordes värmeflödesberäkningar för att påvisa hur golvvärmesystemet 
påverkar blindbottens yttemperatur mot krypgrunden i de olika fallen. Beräkningarnas svar 
sammanställdes i tabeller. Svaren jämfördes med motsvarande träbjälklag utan golvvärmen. 

2.5 Trovärdighet 
För att värdera kvaliteten och trovärdigheten i arbetet görs en bedömning om arbetets validitet 
och reliabilitet.  

2.5.1 Validitet 
Med validitet menas att man mäter det som avses mätas utan att systematiska mätfel uppstår 
(Validitet, u.å.). Validiteten i arbetet är alltså inte bara kopplat till om det är korrekt fakta och 
att källan är pålitlig utan är dessutom ett mått på om innehållet i källan stämmer överens med 
innehållet i arbetet. Ett arbete med hög validitet förutsätter ett arbete med hög reliabilitet. 
Intervjuer ska ha genomtänkta, systematiska och välformulerade frågor så att giltigheten i 
svaren inte påverkas (Blomkvist & Hallin, 2014).  

För att ge arbetet bra validitet kommer dokumentanalyser och litteraturstudier genomföras på 
vetenskapliga artiklar samt pålitliga hemsidor. Intervjuerna kommer genomföras under 
inspelning samt kommer skickas tillbaka till respondenterna för att eliminera misstolkningar 
och missförstånd.  

2.5.2 Reliabilitet  
Reliabilitet innebär tillförlitlighet, alltså att teori och empiri är insamlat på rätt sätt (Blomkvist 
& Hallin, 2014; Reliabilitet, u.å.). Det visar på om arbetet är pålitligt och giltigt eller ej. 
Reliabilitet innebär även upprepbarhet, om någon gör en identisk undersökning vid ett annat 
tillfälle ska denne få samma resultat som första undersökningen (Blomkvist & Hallin, 2014). 
“Reliabiliteten beskriver alltså hur väl testet mäter det som det mäter” (Reliabilitet, u.å.).  

Genom hela arbetet kommer insamlad data dokumenteras och dateras. Källhänvisningen sker 
efter Harvard APA systemet och sker regelbundet då data samlas in. Metoder som används är 
väl beprövade och dokumentation av beräkningar sker noggrant.   
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3 Teoretiskt ramverk 
Följande kapitel behandlar arbetets teoretiska ramverk. Detta ger arbetets stomme som sedan 
byggs vidare med empiri för att få ett resultat. I slutet av kapitlet ges en sammanfattning av de 
framtagna teorierna. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att få ett svar på frågeställningarna som kopplar samman redan känd teori med ny empiri 
behövs en ordentlig teoretisk bakgrund. Genom att ha god kunskap om den uteluftsventilerade 
krypgrundens uppbyggnad, golvvärmens funktion, klimatförändringar och utvalda 
åtgärdsmetoder för fuktskador i uteluftsventilerade krypgrunder kan teori kopplas samman med 
de olika empiriavsnitten. Därmed får resultatet stort stöd av såväl redan känd teori som ny 
empiri. 

3.2 Uteluftsventilerad krypgrund  
En grundläggande förståelse för uppbyggnaden av en uteluftsventilerad krypgrund fås genom 
en utförlig beskrivning. 

3.2.1 Vad är en uteluftsventilerad krypgrund? 
Den uteluftsventilerade krypgrunden är ett grundläggningssätt där huset vilar på en låg 
grundmur av betong, så ett kryputrymme under huset uppstår (Olsson L, 2006). Bortsett från 
att krypgrunden är ventilerad genom jämt fördelade ventiler i grundmuren är den helt 
igenmurad. Det är viktigt att ventilationen är rätt dimensionerad då klimatet i krypgrunden 
påverkas av uteluften. Stillastående luft är inte acceptabelt då detta skapar risk för kondens. För 
att kunna kontrollera grunden måste en inspektionsöppning finnas i grundmuren, se figur 1 
(Träguiden, 2003). 

 

Figur 1. Illustration av uteluftsventilerad krypgrund (Träguiden, 2003)  
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3.2.2 Invändigt fuktskydd 
Det invändiga fuktskyddet består i moderna uteluftsventilerade krypgrunder av en 
ålderbeständig plastfolie som fungerar som avdunstningsskydd och att marken värmeisoleras, 
oftast av cellplast. För att förbättra fuktförhållandena på träbjälklagets undersida isoleras även 
detta i moderna krypgrunder. För att ytterligare motverka fuktangrepp som kan ge upphov till 
mögelpåväxt kan blindbottnen fungicidbehandlas. Även anslutning mellan grundmur och syll 
fuktsäkras (Träguiden, 2003). 

Det är vanligt att moderna bjälklag är ordentligt värmeisolerade med 170-400 mm mineralull, 
vilket medför ett minskat värmeflöde till grunden. Vilket gör att den har en lägre temperatur 
jämfört med äldre byggnader med sämre värmeisolering som i sin tur medför en större risk till 
ett fuktkritiskt klimat (Träguiden, 2003). 

3.2.3 Fuktkällor i uteluftsventilerad krypgrund 
De två största fuktkällorna i en uteluftsventilerad krypgrund är markfukt och luftfuktighet. 
Markfukten tillför fukt till kryputrymmet, blindbotten, syllar m.m. dels genom avdunstning från 
mark och grundmur och dels genom bristfällig eller saknad fuktspärr. Fukten transporteras från 
grundmuren genom kapillärsugning upp till syllen och golvåsarna. Mängden fukt som avges 
från marken påverkas av flertalet faktorer, några av dessa är till exempel husets placering i 
terrängen om det står på en höjd eller i en dal, grundvattennivån och hur effektiv dräneringen 
är. Om organiska material som byggspill eller jord förekommer på marken kan dessa bidra till 
höjd fuktighet och ökad risk för mögelpåväxt i kryputrymmet (Villaägarnas Riksförbund, 
2008). 

Luftfuktigheten i krypgrunden är dels beroende av uteluftens temperaturförändringar och dels 
markens höga värmekapacitet. Detta medför att kryputrymmet utsätts för stora 
temperaturskillnader mellan markens jämna temperatur och den varierande uteluftens 
temperaturer. Följden av detta blir att på våren och sommaren är temperaturen i krypgrunden 
lägre än uteluftstemperaturen och när dessa möts i krypgrunden kyls uteluften vilket medför att 
den relativa luftfuktigheten höjs. Den uteluftsventilerade krypgrunden har under vissa tider på 
året ett klimat som är gynnsamt för mögelpåväxt (Olsson L, 2006). Det är inte ovanligt att den 
relativa fuktigheten (RF) under dessa perioder uppgår till 80-100%. Det är också känt att 
mögeltillväxten börjar vid 75 % RF och att flera mögelarter har sin optimala tillväxt vid 90-
95% RF om temperaturen är 22°C på råspont och träbaserade produkter (Nilsson L-O, 2009). 

3.3 Det kritiska fukttillståndet 
Konsekvenserna materialet får av fuktskadorna ter sig olika, i vissa fall leder det endast till 
missfärgningar men i de värsta fallen leder det till materialkollaps och ohälsa (Samuelson, 
2007). 

Enligt BBR ska materialet hålla sig under det högsta tillåtna fukttillstånd vilket är “den övre 
gräns där fukt inte kan förväntas orsaka skador som påverkar hygien eller hälsa” (BBR, 2015, 
kap. 6:52). Det högsta tillåtna fukttillståndet i material bestäms genom det kritiska 
fukttillståndet, vilket är ett fukttillstånd där materialets egenskaper drastiskt förändras eller en 
mikrobiell tillväxt sker på materialytan. Om gränsen för ett material inte är undersökt och 
dokumenterad ska det kritiska fukttillståndet sättas till en relativ luftfuktighet på 75 % (BBR 
2015). Den relativa fuktigheten är extremt temperaturberoende, 1°C förändrar RF med ca 5 %. 
Därför kan små temperaturskillnader i krypgrunden göra stor skada (Esping B, 2006). 
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3.3.1 Träets fuktkvot och mikrobiell påväxt 
Fuktkvoten i trä strävar hela tiden efter att hamna i jämvikt med omgivningens relativa 
luftfuktighet. Detta samband kan ses i en sorptionskurva och varierar med temperaturen, se 
figur 2. Figuren visar samspelet mellan fuktkvot och relativ luftfuktighet vid cirka 20°C. Vid 
en ständig relativ luftfuktighet ökar fuktkvoten i samband med ökad temperatur (Träguiden, 
2003). 

Enligt SS-EN 14298 finns det tilltagna målfuktkvoter som varierar beroende på användningen 
av byggnadsmaterialet. Medelfuktkvoten får då ligga inom ett intervall angivet för varje 
målfuktkvot. I standarden SS-EN 14298 står det att för bräder till undergolv, fasta reglar och 
kilar är den tillåtna medelfuktkvoten bestämd till 10,5-13,5 % (Träguiden, 2003). 

 

Figur 2. Diagrammets övre kurva är disorptionskurva (trämaterialet avger fukt i samband med 
att RF minskar) och den undre kurvan absorptionskurvan (trämaterialet absorberar fukt i 
samband med att RF stiger) (Träguiden, 2003). 

En annan avgörande faktor när mikrobiell påväxt uppstår, utöver fuktkvot, relativ luftfuktighet 
och temperatur, är tidsaspekten. Mögeltillväxt sker i olika faser och det finns en latensperiod 
innan mögelarten blommar ut. Om någon parameter drastiskt ändras under denna period så att 
gynnsamma förhållanden inte längre råder, avbryts hela processen och materialet besparas från 
mögelangrepp (Nilsson L-O, 2009). 

3.4 Klimatförändringar 
Klimatet har alltid förändrats till varmare och kallare, men detta har tagit flera tusen år. Idag 
sker denna förändring i en rasande takt och detta beror främst på människans förbränning av 
fossil kol, olja och gas (Världsnaturfonden, 2015). År 2015 var ett extremt varmt år i Sverige 
och är på plats tre av de varmaste åren i Sveriges historia efter år 2014 och 1934 (SMHI, 2016). 

Medeltemperaturen på jorden har sedan 1900-talets början ökat med 0,9 grader. 
(Naturvårdsverket, 2015). I och med att vi går mot ett varmare klimat medför detta en högre 
absolut fuktighet i luften då värmen gör att glaciärer smälter samt vatten från mark, sjöar och 
hav avdunstar. SMHI har gjort mätningar på tio stycken mätpunkter runtom i Sverige för att se 
om den relativa fuktigheten faktiskt har ökat. Denna mätning pågick mellan 1951-2012 och det 
visar tydligt att den absoluta fuktigheten har ökat i Sverige, se figur 3 (SMHI, 2015a; 
Naturvårdsverket, 2015).  
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Figur 3. Ökning av absoluta fuktigheten i Sverige mellan 1951-2012 (SMHI, 2015a) 

Den absoluta fuktigheten är massan vattenånga i kubikmeter luft och har enheten gram 
vatten/m3. Ibland benämns den absoluta fuktigheten istället för vattenångans densitet, täthet 
eller ånghalt. Ofta talas det även om den relativa luftfuktigheten, detta är ett mått på mängden 
vattenånga i luften vid en viss temperatur i förhållande till den maximala mängden vattenånga 
vid samma temperatur med enheten % (SMHI, 2015a). Luft kan vid en viss temperatur endast 
hålla en viss mängd vattenånga, se figur 4 för mättnadsgränsen vid olika temperaturer. Om 
denna fuktgräns överskrids genom tillförsel av mer fukt kommer överskottet att kondenseras 
(Olsson L, 2006). 

 

Figur 4. Samband mellan mättnadsånghalt och temperatur (Fuktsäkerhet.se, u.å.) 
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SMHI har gjort simuleringar över hur klimatförändringarna kommer att påverka förändringar 
av nederbörd och temperatur vid århundradets slut. Jämförelserna har gjorts under vintern 2071-
2100 mot referensåren 1971-2000. Av klimatscenariorna visas att nederbörden kommer att öka 
fram till sekelskiftet. Vid samma period visar klimatscenariot att temperaturen på vintern 
kommer att ha ökat med mer än 4°C (SMHI, 2014). Forskning har dessutom visat att med det 
förändrade klimatet kommer grundvattennivåerna att påverkas. Fram till sekelskiftet kommer 
delar av Sverige få en förhöjd grundvattennivå och andra delar en lägre grundvattennivå (SMHI, 
2015b). 

Under klimatmötet COP21, november-december 2015, enades världens länder om ett nytt 
klimatavtal. En av punkterna som fastslogs var att temperaturökningen ska hållas väl under 2°C 
man ska dessutom sträva efter att begränsa den till 1,5°C (Regeringskansliet, 2015). 

3.5 Golvvärme  
Installation av golvvärme kan vara bra för att det är enkel reglerbarhet av värmen samt låga 
energiförluster. I golvvärmesystemet sprids värmen genom slingor i golvet och därefter ut i 
rummet genom konvektion, ledning och strålning. Golvvärmen är i sin tur uppdelad i tre olika 
typer: el-, vatten- och luftburen värme (Vattenfall u.å.). Se exempel på uppbyggnad av 
golvvärme i träbjälklag i figur 5. Normal temperatur på golvvärmeslingorna ligger mellan 35-
45°C vid årets kallaste dag. Detta varierar beroende på hur tätt man väljer att installera rören, 
vilket golvvärmesystem man valt, tjocklek på bjälklaget samt vilket effektbehov man har (LK 
System, u.å.).  

Temperaturskillnader mellan golv och mark kan skapa fuktvandring och skador på 
byggnadsdelar (Statens Energimyndighet, Konsumentverket, Boverket och Formas, 2002). 
Därför krävs det mycket isolering i bjälklaget för att värmen inte ska smita ut åt fel håll 
(Vattenfall u.å.). Europeiska Unionen står för 40 % av den globala energin från 
energiförbrukningen i byggnader vilket bidrar till 35 % av växthusgaserna i världen vilket även 
detta ses som en stor orsak till att isolera in värmen ordentligt (Barzin, Chen, Young & Farid, 
2015). 

 

Figur 5 Golvvärme i träbjälklag (Tjällden, 2014) 
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3.7 Åtgärdsmetoder för fuktsäkrare uteluftsventilerade 
krypgrunder 

Beroende på vilken källa som gett upphov till fuktskadan i krypgrunden väljs olika 
renoveringsmetoder. Det finns ett antal åtgärder som måste utföras för att säkerställa 
krypgrundens tillstånd. Den första konkreta åtgärden är att göra krypgrunden mindre attraktiv 
för mikrobiell påväxt, det fås genom sänkning av den relativa fuktigheten till under 75 %. Nästa 
åtgärd är att säkerställa att konstruktionen inte är angripen av mikrobiell påväxt, sedan skapar 
man ett stabilt undertryck för att hindra luft att tränga upp i huset. Sist kontrolleras att träsyllen 
ligger torrt (Olsson L, 2006). 

3.7.1 Sänkning av relativ luftfuktighet 
För att sänka den relativa luftfuktigheten måste ånghalten sänkas och/eller temperaturen i 
krypgrunden höjas. Detta kan göras på olika sätt som ofta kombineras (Olsson L, 2006).  

Plastfolie på mark 
Den vanligaste åtgärden säger Olsson (2006) är att “placera en plastfolie på hela marken och 
helst också på grundmuren för att hindra avdunstningen”. Att endast lägga plastfolie räcker 
inte som åtgärd för att få ner den relativa luftfuktigheten (Nilsson L-O, 2009). I figur 6 och 7 
redovisas resultat från en undersökning av temperatur- och fukttillstånd i krypgrunder med och 
utan plastfolie på marken. Det använda mjukvaruprogrammet var CRAWL (Nilsson L-O, 
2009). Som framgår i figur 6 där ingen plastfolie på marken fanns var den relativa fuktigheten 
mellan 87-100 % under hela året. I krypgrunden med plastfolie låg den relativa fuktigheten 
istället på 80-90 % under veckorna 18-36, som ses i figur 7. 

  

Figur 6. "Utan plastfolie på mark på fuktig mark. Beräkningen visar en RF på 87-100 % under 
hela året" (Olsson L, 2006) 
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Figur 7. "Plastfolie på marken. Beräkningen visar RF på 80-90 % i utrymmet under veckorna 
18-36 (Olsson L, 2006) 

Förbättrad ventilation 
En åtgärd att sänka den relativa luftfuktigheten är att öka ventilationen i krypgrunden så fukt 
ventileras bort. Detta kan göras dels genom att öka ventilarean och/eller tvinga ut luften genom 
fläktar (Svensson C, 2001).  

Ett sätt att skapa bättre ventilation är genom styrd ventilation i krypgrunden. Fläktar installeras 
i krypgrundens ventilationshål, en givare placeras inne i krypgrunden och en ute. Dessa 
kommunicerar och kan styra luften i krypgrunden. Åtgärden innebär att öka ventilationen när 
det är torrare luft ute än inne i krypgrunden och på så vis sänka den relativa luftfuktigheten. När 
torrare luft råder i krypgrunden än i uteluften minskas ventilationen för att bevara den torra 
luften (Penthon, u.å.). 

Avfuktare 
Installation av en hygrostatstyrd avfuktare håller den relativa luftfuktigheten på en låg nivå och 
på så vis förhindras mögelpåväxt. Installation av avfuktare kräver ett större arbete då placering 
av frånluftskanaler måste göras, grunden måste lufttätas samt att systemet kräver övervakning, 
drift och underhåll. (Nilsson L-O, 2009). 

3.7.2 Höjd temperatur 
Genom att höja krypgrundens temperatur kan ett fuktsäkert klimat uppnås, vanliga sätt att uppnå 
detta är med värmeisolering och värmekälla. 

Värmeisolering 
För att kryputrymmets klimat ska följa uteluftens temperatur bättre, påverkas minimalt av 
markens värmetröghet och få en jämnare temperatur, värmeisoleras marken och grundmuren. 
En annan viktig faktor som denna åtgärd bidrar med är att hindra viss uppstigning av fukt från 
marken (Olsson L, 2006). 

Resultat av åtgärden visas i figur 8. I beräkningen gjord med programmet CRAWL användes 
20 cm värmeisolering och plastfolie på mark och grundmur. Under veckorna 26-32 påvisas en 
relativ luftfuktighet över 75 %, vilket anses acceptabelt (Olsson L, 2006). 
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Figur 8. Cirka 20 cm tjock värmeisolering och plastfolie på mark och grundmur. Beräkningen 
visar som mest strax över 75 % RF i utrymmet under veckorna 27-31  (Nilsson L-O, 2009) 

Värmekälla 
Ett alternativ är att installera en värmekälla i kryputrymmet och på så vis höja temperaturen. 
Denna åtgärd medför driftkostnader och det är även konstaterat att vid ett driftstopp på en 
avfuktare påverkar det omedelbart klimatet medan om en värmekälla får driftstopp påvisas 
effekter av detta först efter en viss tid beroende på värmetrögheten i bjälklagets material, 
grundmur och mark. Detta alternativ bör kombineras med att lägga en plastfolie på marken 
(Olsson L, 2006). 

3.7.3 Skapa undertryck 
Om undertryck skapas i krypgrunden kan dålig lukt och fukt hindras från att vandra upp i 
bostaden. Detta kan göras med en frånluftsfläkt och kräver att kryputrymmet görs lufttätt. Detta 
alternativ är i nära släkt med att installera en frånlufts avfuktare, därför kombineras ofta dessa 
åtgärder för att få en acceptabel fuktnivå (Olsson L, 2006). 

3.7.4 Ombyggnad till platta på mark 
Åtgärder innebär att krypgrunden byts ut till en mer fuktsäker konstruktion, en platta på mark. 
Golvbjälklaget kapas vid bärande väggar och rivs ut. Marken i kryputrymmet täcks med en 
fiberduk och sedan fylls utrymmet med ett dränerande material. Därefter läggs cellplasts ut och 
en betongplatta med kantförstyvning gjuts. Detta är en väldigt omfattande åtgärd (Svensson C, 
2001). 

3.8 Sammanfattning av valda teorier 
All teori lutar sig tillbaka på avsnittet om uteluftsventilerade krypgrunder eftersom det är 
huvudområdet i arbetet. 

En beskrivning av den uteluftsventilerade krypgrunden ger arbetet en teoretisk grund till 
förståelse för de åtgärdsmetoder som presenteras i teorin. Vidare är kunskapen om 
krypgrundens fuktkällor och klimatets förändring viktig teori eftersom det gör empirin och 
resultatet förståeligt. Detta ger även insikt i varför de åtgärdsmetoder som används är viktiga 
för att motverka fuktskador i uteluftsventilerade krypgrunder. 
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Teorin om golvvärmen utgör underlag för att kunna genomföra beräkningarna som ska ge svar 
på frågeställningen som behandlar golvvärme. Teorin kan även kopplas till åtgärdsmetoderna 
då det kan ses som en uppvärmning av krypgrunden, vilket då ger ett underlag till analysen. 
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4 Empiri 
Empirin behandlar den data som intervjuerna och dokumentanalyserna har gett. Dessa data 
kopplas i kapitlet till de olika frågeställningarna. I underrubrikerna 4.1.1, 4.2.1 och 4.3.1 görs 
en sammanställning av intervjuer gjorda med anonym byggfysiker, Jesper Burman 
(besiktningstekniker), Mats Josefsson (besiktningstekniker) och Mattias Ivarsson (byggfysiker 
med inriktning fukt). För intervjufrågor med fullständiga svar, se bilaga 1-3. 

4.1 Påverkar klimatförändringarna fuktskador i uteluftsventilerade 
krypgrunder? 

Nedan redovisas den empiri som samlats in under studien vad gäller frågeställning ett. 

4.1.1 Intervjusammaställning 
Från intervjuerna gavs delade åsikter om det hade skett en ökning av fuktskador i 
uteluftsventilerade krypgrunder. Byggfysikern och Ivarsson var enade om att de inte hade märkt 
en ökning av fuktskador, däremot kunde de se en möjlig ökning då klimatet förändras. Burman 
och Josefsson hävdar däremot att det sker en ökning men beror främst på de byggtekniska 
lösningarna. Josefsson menar att ”man förändrar husen från hur de var tänkta att användas. 
Man tätar fönster, man kanske tilläggsisolerar bjälklag ner mot krypgrunden vilket gör att det 
blir mycket kallare och fuktigare där nere”. Byggfysikern, Josefsson och Burman tror att en 
koppling kan dras mellan klimatförändringar och en ökning av fuktskador i krypgrunderna. 
Ivarsson har däremot ingen uppfattning om detta då han inte har sett en ökning av fuktskador. 

Alla fyra respondenterna var enade om att de kan se mest fuktskador i uteluftsventilerade 
krypgrunder från hus byggda på 80-talet. Detta beror enligt byggfysikern på att man började 
isolera mer. Josefsson hävdar istället att 80-tals husen byggdes billigare och därmed med en 
försämrad byggteknik, vilket har resulterat i stora problem med fuktskador. Ivarsson ser 
skadorna på hus även från 60- och 70-talet eftersom det var en renässans då många byggde 
krypgrunder. De fyra respondenterna är alltså enade om att det är främst den byggtekniska 
lösningen som bidrar till fuktproblemen, men de kan ändå se en viss koppling till 
klimatförändringarna. Ivarsson hävdar att ”Det som sker om det är lite fuktigare lite längre så 
är ju fortfarande effekten den samma av att man har den här värmekapaciteten. Får vi mildare 
vintrar minskar ju kylningen också så det borde ju i sin tur kanske påverka det i positiv riktning 
istället”. Vidare säger Ivarsson att ”Om klimatförändringar som många forskare tror kommer 
ske, sker så kommer många byggnader stå inför nya förutsättningar”. 

Enligt Ivarsson kan man på enklast och billigast sätt undvika problemen med fuktskador i 
uteluftsventilerade krypgrunder genom att installera en behovsstyrd ventilation i krypgrunden, 
den så kallade ”vent- och vindprincipen”. Han ser även positivt på att stänga igen krypgrunden 
på vintern och öppna den på sommaren, som man gjorde förr. Byggfysikern delar uppfattning 
med Ivarsson om att man ska ventilera rätt i krypgrunden. Ivarsson har även utfört många 
renoveringar där man har byggt om krypgrunden till en platta på mark, vilket han anser som 
den bästa lösningen. Byggfysikern säger däremot ”isolera så det blir varmare i krypgrunden. 
Jag tror nästan mer på undertryck i krypgrunden, undertryck är bra för att få bort ämnen från 
marken. Viktigt även med åldersbeständig PE-folie mot mark och grundmur”. 

Burman och Josefsson anser att installera en avfuktare i krypgrunden är den bästa lösningen. 
Detta eftersom det inte alltid går att isolera krypgrunden då den i vissa fall är väldigt trång och 
svåråtkomlig. Burman säger att ”Med en krypgrundsavfuktare hålls klimatet i grunden i schakt. 
Detta gör att det inte blir några skador, varken rötskador eller hussvampsskador. De är väldigt 
bra. Man tätar då hela huset för att skapa ett undertryck och installerar ett rörsystem ut från 
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avfuktaren som sprider ut torrluft. Det är även en del som suger och slänger ut den våta luften”. 
Josefsson säger dessutom att ”Det finns även system där du har varmgrunder, att du isolerar 
markytan och upp på sidorna och sedan installerar något som sprider ut värme i krypgrunden. 
Även detta tar bort problemet med fukten”. 

4.1.2 Dokumentanalys 
För att visa hur det ändrade klimatet påverkar de uteluftsventilerade krypgrunderna samlas 
dokument in. En analys görs för att visa hur den relativa luftfuktigheten i uteluften påverkar 
den relativa luftfuktigheten i en uteluftsventilerad krypgrund. Dessa värden är väldigt komplexa 
att beräkna fram då flera faktorer spelar in, därför har färdiga simuleringsvärde från olika 
dokument använts. Av dessa värden kan ett samband mellan uteluften och luften i krypgrunden 
fås och med detta kan en bedömning av hur klimatförändringar påverkar krypgrunden och dess 
relativa luftfuktighet göras. 

Den första dokumentanalysen gjordes på SMHI:s datasammanställning av 
temperaturförändringar och visar hur medeltemperaturen har förändrats sedan 1950-talet till 
2015. Vidare fås en simulering av hur temperaturen kommer ha förändrats till år 2100, om 
klimatförändringarna fortsätter i den takt de gör idag (SMHI, 2014). Med dessa temperaturer 
och ett antaget medelvatteninnehåll kan den relativa luftfuktigheten beräknas med hjälp av 
Mollierdiagram, bilaga 5 (Warfvinge & Dahlblom, 2010; Wern, 2013). 

Data från Svensson (2001) samlades in, vilka bestod av simuleringsresultat från en 
uteluftventilerad krypgrund. Simuleringen är gjord på tre orter, placerade i södra, mellersta och 
norra Sverige. Samma förutsättningar var antagna för varje krypgrund. Simuleringen är gjord i 
datorprogrammet CICS – Calculations In Crawl Spaces (Åberg, 1996). 

Genom att räkna ut temperaturskillnaden mellan uteluften och krypgrundens temperatur kan 
skillnaden sättas i relation till SMHI:s data för att få ut nya krypgrundstemperaturer. Med dessa 
temperaturer samt genomsnittsvärden på vatteninnehållet i luften kan den relativa 
luftfuktigheten beräknas genom att använda Mollierdiagram, se bilaga 5 (Warfvinge & 
Dahlblom 2010). För utförligare beräkningar och sammanställningar se bilaga 6-8. 

4.2 På vilket sätt påverkar installation av golvvärme i träbjälklag en 
uteluftsventilerad krypgrund med hänsyn till fuktskador?”  

Nedan redovisas den empiri som samlats in under studien vad gäller frågeställning två. 

4.2.1 Intervjusammaställning  
Gemensam åsikt från byggfysikern, Ivarsson och Josefsson var om värme från golvvärmen 
flödade ner till krypgrunden var detta positivt ur fuktsynpunkt då utrymmet värmdes upp. 
Byggfysikern sa ”Man vill inte ha krypgrunden kall, men samtidigt vill man isolera bjälklaget 
för att minska energiförluster från golvvärmen vilket ger motstridiga åsikter. Frågan är då om 
det är rimligt att strunta i isolering av bjälklag? För krypgrundens skull blir det positivt då den 
blir varmare”. Både Ivarsson och Josefsson höll med om att det blev en fråga om 
energiförbrukning. Ivarsson säger sedan att om uppvärmning från golvvärmen sker konstant 
kommer det innebära en lägre relativ luftfuktighet men samtidigt blir avdunstningen från 
marken högre. Ivarsson tillägger. ”Men med plastfolie på marken så dess fukttillskott elimineras 
kan temperaturhöjningen som golvvärmen ger ses som positivt ur fuktsynpunkt”. Till slut säger 
Ivarsson att ”om blindbotten hålls varm blir den mer beständig mot påväxt”. Josefsson 
jämförde uppvärmningen av golvvärme med hur husen byggdes förr då det fanns en murstock 
som värmde. Han sa ”murstocken värmer krypgrunden så ju varmare du får desto bättre miljö 
i krypgrunden får du”. 
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Burman håller inte alls med de andra respondenterna i denna fråga. Han tror inte golvvärmen 
påverkar krypgrunden någonting. Burman påstod att ”Golvvärmen är ju för inomhusklimatet 
så att säga”. Vidare sa Burman att ”Värmen ska ju in i bostaden så den kommer aldrig ner i 
grunden”. 

När det gäller ”rätt” eller ”fel” sätt att installera golvvärme på ur fuktsynpunkt tror Ivarsson att 
det är mer aktuellt för betongbjälklag där golvvärmen gjuts in. Vidare säger Ivarsson ”Men till 
golvvärme i träbjälklag och man har för hög temperatur blir det rörelser i träet och träet torkar 
ner ganska långt i golvet”. Tilläggsisolering av bjälklaget vid installation av golvvärme blir en 
energifråga menar Ivarsson och säger ”vill man ha värmeläckage ner till krypgrunden kan det 
vara en hygienfaktor att inte tilläggsisolera så då får man väga kostnader mot risken. Det blir 
ofta väldigt teoretiskt i dessa tankegångar och många gånger slutar det med att man köper en 
färdig lösning, som t.ex. ”vent- och vindprincipen.”. 

4.2.2 Värmeflödesberäkning av träbjälklag med och utan golvvärme 
Genom att göra värmeflödesberäkningar av sju olika fall av träbjälklag med vattenburen 
golvvärme kan en yttemperatur på blindbotten fås samt den relativa fuktigheten och ånghalten 
vid blindbottnens yta. Beroende på yttemperaturen påverkas övriga kryputrymmets temperatur, 
vilket direkt påverkar luftens maximala ånghalt. Med data från beräkningarna kan sedan en 
förändring av yttemperaturen påvisas i jämförelse med träbjälklag utan golvvärme. 
Värmeflödesberäkningarna för träbjälklag utan vattenburen golvvärme gjordes med samma 
beräkningsmetoder som beräkningarna med golvvärme. De olika lambdavärdena för de 
material som använts i beräkningarna redovisas i bilaga 23 (Rockwool, 2016; Sandin 2010). De 
beräkningsmetoder som använts är från boken Praktisk byggnadsfysik, för mer utförliga 
beräkningar se bilaga 9-22 (Sandin, 2010). 

Vid beräkningarna av värmeflödet genom träbjälklaget med golvvärme har vattentemperaturen 
antagits till en genomsnittlig konstant temperatur på 40°C baserat på normal variation för 
systemtemperaturen som ligger mellan 35-45°C vid årets kallaste dag (LK System, u.å.). 
Luftutrymmet mellan värmeslingan och träbjälklaget har antagit värmas upp till 40°C. Det är 
denna temperatur som använts som starttemperatur vid värmeflödesberäkningarna. 
Kryputrymmets temperatur har antagits till 10°C. Träbjälklagets struktur redovisas i figur 9. 
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Figur 9. Strukturen av träbjälklag med golvvärme på 40°C 
Vid beräkningarna av värmeflödet genom träbjälklaget utan golvvärme har 
inneluftstemperaturen antagits till 22°C. Kryputrymmets temperatur har satts till 10°C för att 
ha ett referensvärde. Träbjälklagets struktur redovisas i figur 10. 

 

Figur 10 Strukturen av träbjälklag utan golvvärme med innetemperatur på 22°C 
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4.3 Hur kan fuktskador på uteluftsventilerade krypgrunder med 
träbjälklag effektivare åtgärdas? 

Nedan redovisas den empiri som samlats in för att besvara på frågeställning tre. 

4.3.1 Intervjusammaställning 
Burman och Josefsson har utfört många installationer av avfuktare i uteluftsventilerade 
krypgrunder drabbade av fuktskador. Byggfysikern har varit med om fler renoveringar av kalla 
vindar vilket kan jämföras med en uteluftsventilerad krypgrund och Ivarsson har varit med om 
vissa kontroller och renoveringar av uteluftsventilerade krypgrunder. 

Den vanligaste åtgärden enligt samtliga respondenter är att man lägger en PE-folie på marken. 
Utöver detta var det vissa spridda åsikter om vad som var vanligast och bäst att utföra. Enligt 
Burman och Josefsson var det vanligast att installera en avfuktare tillsammans med plastfolien. 
Byggfysikern anser också att installation av avfuktare är vanligt men att installation av värmare 
förekommer. Vanligast för Ivarsson har varit ombyggnad till platta på mark. 

Till frågan om vad som var den säkraste/bästa åtgärden var svaret från Burman och Josefsson 
självklart. De anser att avfuktaren är bäst. Josefsson tillägger däremot senare att ”I äldre 
torpargrunder kan det i vissa fall vara så trångt mellan mark och bjälklag vilket gör det väldigt 
svårt att göra några åtgärder mot fuktskadorna. Där går det ibland inte ens att få ner en 
avfuktare”. Josefsson tillägger även ”Är det för trångt kan det till och med bli så att man får 
göra om hela grunden”. 

Ivarsson säger ”Ventilera bara när det är torrare ute än inne i krypgrunden och ha styrning 
via spjäll i ventilerna. Känns både säkrast och billigast, alltså ”Vent- och vindprincipen”. 
Viktigt att få tätt i krypgrunden för att denna installation ska fungera”. Byggfysikern anser 
däremot att det inte finns något exakt svar på denna fråga, att det är olika från fall till fall. 
Byggfysiken hävdar att ”Viktigt att veta vad som är källan till fuktproblemet. Hur ligger 
grundvattennivån, hur ser dräneringen ut, vad är det för verksamhet i huset, finns det redan 
svampar i grunden som växer till sig i ”rätt klimat”, är det något avlopp som läcker? etc.”. 
Vidare säger byggfysikern ”Det kan bli större komplikationer om avfuktaren skulle gå sönder 
eftersom det då inte är varmt i grunden och skador skulle fortare uppstå. Värmare är bättre 
eftersom materialet förmodligen inte kyls snabbt, om instrumentet skulle gå sönder”. 

Josefsson säger att när Anticimex undersöker krypgrunder mäter de ofta fuktkvoten på träet i 
bjälklaget. Vidare säger Josefsson ”17 % fuktkvot i virke ska egentligen motsvara 75 % relativ 
fuktighet.  Det är svårt att säga om det är ett okej klimat för virket om den relativa fuktigheten 
är under 75 %, detta eftersom det även beror på virkets fuktkvot. Vid en sänkt relativ fuktighet 
kommer däremot även fuktkvoten att sänkas eftersom det följer med och vill vara i jämvikt”. 
Byggfysikern påstår att träet aldrig ska utsättas för en relativ luftfuktighet över 75 % för då 
finns risk för mögelskador. 

Ingen av de fyra respondenterna ser någon brist i de åtgärder mot fuktskador i 
uteluftsventilerade krypgrunder som utförs idag utan anser att de lösningar som finns är bra 
nog. Ivarsson anser sig själv inte ha någon insyn om detta och kan inte uttala sig om det.  

Ivarsson svarar på frågan om det sker någon utvecklig av åtgärdsmetoderna: ”Tror det mesta 
är känt kring problemet. I modernare hus har man anammat det med avfuktare. I äldre hus är 
det vanligt med den byggtekniska lösningen att bygga om till platta på mark då de trivs med 
den gamla tekniken. Sker ingen större utveckling idag”. Burman svarar istället ”det går att lyfta 
hela huset, dra bort hela stenfoten och skrapa rent alltihopa. Det har gjorts, allt går”. 
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4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
Beräkningar gjordes för att få en grund till resultatet på frågeställning ett och två. Resultatet av 
dessa stöttades sedan av svaren i intervjuerna. Det har påvisats att golvvärmen kan påverka 
krypgrundens blindbotten på ett positivt sätt, sett ur fuktsynpunkt. Däremot är det svårmotiverat 
att inte tilläggsisolera för att få denna effekt då det innebär en stor energiförlust. Det har även 
framgått genom intervjuerna att klimatförändringar än så länge inte bidragit till ökade 
fuktskador i krypgrunderna. Men om de förutspådda förändringarna sker står många byggnader 
inför nya förutsättningar. 

Respondenterna har gett bra underlag för att svara på frågeställning tre. De anser att det inte 
behövs någon effektivisering av de åtgärder som används idag eftersom de är väl beprövade 
och fungerande.    
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5 Analys och resultat 
Följande kapitel behandlar analysen av den empiri och teori som samlats in samt vilket resultat 
de har bidragit till. Kapitlet avslutas med en koppling till målet som studien har. 

5.1 Analys 
Nedan följer analysen av empirin och teorin för studiens olika frågeställningar. 

5.1.1 Frågeställning 1: Påverkar klimatförändringarna fuktskador i 
uteluftsventilerade krypgrunder? 
Av intervjuerna som genomförts under studien framgår det att det än så länge inte har skett 
någon allvarlig ökning av fuktskador i uteluftsventilerade krypgrunder som kan kopplas till 
klimatförändringarna. Byggfysikern och Ivarsson är däremot enade om att risken finns om 
klimatet fortsätter förändras. De teoretiska beräkningarna av relativ fuktighet i krypgrunder för 
Jokkmokk, Stockholm och Malmö redovisas i figur 11, 12, 13. För utförliga beräkningar och 
sammanställningar se bilaga 6-8. Svaren stämmer överens med att det inte har skett en ökning 
av fuktskador då den beräknade relativa luftfuktigheten har blivit lägre sedan 1990. Burman 
och Josefsson hävdar att det beror på den byggtekniska lösningen, att man ändrar byggnaden 
från hur den ursprungligen var tänkt att fungera och användas. Om man isolerar bjälklagen mer 
stänger det inne den värme som förr kunde smita ner i krypgrunden från bostaden. Högre värme 
ger lägre relativ fuktighet vid samma vatteninnehåll i luften vilket Mollierdiagram visar, se 
bilaga 5. 

En aspekt som inte tas i beaktan är då det sker en förhöjning av utomhustemperatur, vilket 
medför en förhöjd absolut fuktighet då isarna smälter, mer vatten avdunstar från marken och 
det blir fler regndagar (SMHI, 2014; SMHI, 2015a; Naturvårdsverket, 2015). En viss ökning 
av den absoluta fuktigheten har redan skett, vilket kan ses i figur 4. Burman säger ”Indirekt är 
det lite så men det är inte hela sanningen, det beror på hur mycket regn och blött det är ute 
eftersom mycket regn gör att svampskador ”exploderar” ”. Samtidigt visar SMHI:s 
simuleringar att temperaturen i Sverige kommer ha stigit mer än 4°C på vintern till år 2100 
(SMHI, 2014). Den höjda temperaturen innebär dessutom att luften kan hålla mer fukt per 
kubikmeter, se figur 5 som visar luftens mättnadskurva. Den relativa luftfuktigheten är 
dessutom extremt temperaturberoende, 1°C förändrar RF med 5 % (Esping B, 2006). Om 
temperaturen stiger med 4°C skulle detta ge ett förändrat RF på 20 %. Detta skulle innebära att 
beräkningarna för krypgrunder år 2100 som redovisas i figur 11, 12, 13, kan stämma in då 
skillnaden på RF år 2100 och perioderna 1961-1990 och 2015 vid flera tillfällen är cirka 20 %. 
Denna temperaturhöjning skulle vara positivt för krypgrunden då den högre temperaturen 
innebär att luften kan hålla mer fukt men beräkningarnas svar måste vägas med hur stor 
ökningen av nederbörden blir, eftersom detta ger ett ökat fukttillskott. 

En samlad uppfattning av de fyra respondenterna var att 80-tals husen var mest drabbade av 
fuktskador, främst på grund av bristande byggteknik. Josefsson säger ”80-talet var enklare 
byggteknik, det skulle bli så billigt som möjligt så där ser man mycket skador”. Detta visar dock 
på att det inte är klimatförändringar som är orsaken till att det är hus från 80-talet som är mest 
drabbade utan det beror främst på den byggtekniska lösningen. Beräkningarna på den relativa 
luftfuktigheten i krypgrunder mellan 1961-1990 är långt över gränsvärdet 75 % under flera 
tillfällen på året, se figur 11, 12, 13. Vilket skulle innebära att klimatet under denna period 
bidrog till fuktskador. En analys av både dokumentanalysen och intervjusvaren kan tyda på att 
det höga antalet fuktskador på 80-tals hus är en kombination av dålig byggteknisk lösning och 
ett klimat med hög relativ fuktighet. 
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Beräkningarna som utfördes med hjälp av SMHI:s simuleringar samt Mollierdiagram visar att 
år 2015 inte skulle ha några problem med fuktskador i uteluftsventilerade krypgrunder, se figur 
11, 12, 13, vilket är något missvisande jämfört med verkligheten eftersom studier två år tidigare 
visar att varannan uteluftsventilerad krypgrund har problem med fuktskador (Anticimex, 2013). 
Detta kan bero på att år 2015 hamnade på tredje plats bland de varmaste åren i Sverige, efter år 
2014 och 1934, vilket ger lägre relativ luftfuktighet (SMHI, 2016). Svensson (2001), vars 
simuleringsvärden har använts i beräkningarna, har försummat fukttillskotten i sin simulering. 
Med detta som utgångspunkt för beräkningarnas svar kan det antas att en PE-folie finns 
installerad på marken, då Ivarsson sa ”med plastfolie på marken så dess fukttillskott 
elimineras”. Detta skulle ge ett mer trovärdigt svar på de låga RF-värdena för år 2015. 

 

Figur 11. Simulering av den relativa fuktigheten i en krypgrund för olika år, baserad på klimat 
i Jokkmokk.  
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Figur 12. Simulering av den relativa fuktigheten i en krypgrund för olika år, baserad på klimat 
i Stockholm. 

 

Figur 13 Simulering av den relativa fuktigheten i en krypgrund för olika år, baserad på klimat 
i Malmö. 

Framtida klimat 
Enligt de simuleringar SMHI har gjort går vi mot ett varmare klimat med en förhöjd 
medeltemperatur (SMHI, 2014). Från beräkningar som gjort i denna studie visas att ett varmare 
klimat ger en lägre relativ luftfuktighet i krypgrunder. Ivarsson hävdar i sina övriga 
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kommentarer att ”Om klimatförändringar som många forskare tror kommer ske, sker så 
kommer många byggnader stå inför nya förutsättningar”, se bilaga 3. Skulle klimatavtalet som 
skrevs under av världens läder år 2015 under klimatmötet COP21 lyckas, behöver effekterna 
inte blir så drastiska (Regeringskansliet, 2015).  

5.1.2 Frågeställning 2: På vilket sätt påverkar installation av golvvärme i 
träbjälklag en uteluftsventilerad krypgrund med hänsyn till fuktskador? 
Analysen för frågeställning två redovisas i detta kapitel. 

Träbjälklag med golvvärme 
De sju olika beräknade fallen för bjälklag med golvvärme redogörs i tabell 1. Resultaten visar 
att utan isolering blir blindbottens temperatur 15,6 °C med en relativ fuktighet på 60,9 %. Detta 
är ur krypgrundsperspektiv ett positivt resultat då blindbotten håller en högre temperatur samt 
att den relativa luftfuktigheten är under 75 %, vilket också är det enda fallet i beräkningarna. 
Detta stämmer överens med svaren från intervjuerna med byggfysikern, Ivarsson och Josefsson. 
De sa att en varmare grund är positivt ur fuktsynpunkt då RF blir lägre. Ivarsson påstod även 
att ”med plastfolie på marken så dess fukttillskott elimineras kan temperaturhöjningen som 
golvvärmen ger ses som positivt ur fuktsynpunkt”. Beräkningarna tyder samtidigt på en större 
värmeförlust, vilket ur energisynpunkt inte är positivt. Även här instämmer intervjusvaren från 
byggfysikern, Ivarsson och Josefsson och att det blir en energifråga snarare än en fuktfråga. I 
Europeiska Unionen står byggnaderna för 40 % av globala energiförbrukningen (Barzin, Chen, 
Young & Farid, 2015), vilket gör att bjälklaget bör isoleras ur denna aspekt för att minska 
energiförlusterna. 

Vidare visar beräkningarna att 100 mm mineralullsisolering ger samma resultat som 150 mm 
kutterspån, se svaren i tabell 1. Om bjälklaget utförs med 220 mm mineralull fås en 
yttemperatur på blindbotten på 10,3 °C och en relativ luftfuktighet på 85 %. Ur energisynpunkt 
är detta positivt då isoleringen håller kvar värmen från golvvärmen och bidrar därmed till en 
mindre temperaturskillnad mellan krypgrundens lufttemperatur och blindbottens yttemperatur. 
Detta kan ses som negativt ur fuktsynpunkt då RF är över 75 % och blindbotten håller nästan 
samma temperatur som kryputrymmet. En varmare blindbotten är mer beständig, enligt 
Ivarsson. Burmans intervjusvar att golvvärmen inte påverkar krypgrunden stämmer överens 
men beräkningarna så länge det finns minst 150 mm kutterspån. Detta talar dock mot teorin att 
det krävs mycket isolering för att hindra värmeförluster från golvvärmen (Vattenfall u.å.). 

Tabell 1. Resultat av värmeflödesberäkningar genom sju olika typfall av golvbjälklag med 
golvvärme (författarens tabell). 
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Träbjälklag utan golvvärme 
De sju olika fallen för bjälklag utan golvvärme redogörs i tabell 2. Svaren som beräkningarna 
av de olika fallen ger skiljer sig inte mycket åt. Då ingen värmekälla finns blir yttemperaturen 
på blindbotten som högst vid fallet utan isolering på 10,9°C och med en relativ fuktighet på 81 
%, vilket är över gränsvärdet 75 %. 

Tabell 2. Resultat av värmeflödesberäkningar genom sju olika typfall av golvbjälklag utan 
golvvärme (författarens tabell) 

 

Jämförelse med och utan golvvärme i träbjälklag 
Den stora skillnaden som beräkningarna resulterade i är fallen med och utan golvvärme i 
bjälklag utan isolering. Med golvvärme blev blindbottens yttemperatur 4,7°C högre och RF 
20,1 % lägre än fallen utan golvvärme. En högre temperatur på blindbotten gjorde den 
beständigare mot fukt sade Ivarsson, vilket även visas på det lägre RF-värdet. Beräkningarna 
på träbjälklag med 270 mm isolering med golvvärme har en yttemperatur på blindbotten på 
10,2°C och utan golvvärme är temperaturen 10,1°C. Burmans svar att golvvärmen inte påverkar 
klimatet i krypgrunden stämmer överens här. Det är tydligt att om isolering finns elimineras 
golvvärmens påverkan på krypgrunden stort. 

5.1.3 Frågeställning 3: Hur kan fuktskador på uteluftsventilerade krypgrunder 
med träbjälklag effektivare åtgärdas? 
Ett säkert klimat för virket är om den omkringliggande luften har maximal relativ luftfuktighet 
på 75 % menar byggfysikern. Det kan dessutom bero på virkets fuktkvot som är i jämvikt med 
omgivningens relativa luftfuktighet (Träguiden, 2003). Därmed blir relativa luftfuktigheten en 
faktor att sänka för att åstadkomma ett fuktsäkert klimat. Som Josefsson sa ”Vid en sänkt relativ 
fuktighet kommer däremot även fuktkvoten att sänkas eftersom det följer med och vill vara i 
jämvikt”. Detta stämmer överens med Nilssons (2009) ord att mögeltillväxten börjar vid 75 % 
RF. Fortsatt står det i BBR (2015, kap. 6:52) att om materialet inte är väl undersökt ska det 
kritiska fukttillståndet sättas till en relativ luftfuktighet på 75 %. 

Grundläggande inför en renovering är att hitta källan till fuktproblemet sade byggfysikern. 
Även Olsson (2006) sade att steg ett är att hitta upphovet till fuktskadan. Vidare påstod Olsson 
(2006) att den vanligaste åtgärden är att lägga en PE-folie på marken för att eliminera dess 
fukttillskott, samtliga intervjuade respondenter instämmer om PE-folien. Nilsson (2009) 
menade dock att PE-folien inte sänker den relativa luftfuktigheten tillräckligt för att komma 
under 75 %. Ivarsson sade i intervjun att en effektiv lösning är att bygga om krypgrunden till 
en platta på mark. Genom detta skyddas huset från framtida problem med fukt samt sparar 
driftkostnader av olika installationer. Svensson (2001) menar att denna åtgärd är väldigt 
omfattande. Vidare ansåg Ivarsson att åtgärden ”torrast luftstyrning”, en form av styrd 
ventilation, i krypgrunden är både prisvärd och säker och den metod han tror mest på. 
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Byggfysikern och Ivarsson delade uppfattningen om att krypgrunden måste ventileras rätt, 
samtidigt påstod byggfysikern att det inte finns en ”bästa åtgärd” utan det skiljer sig från fall 
till fall. Burman och Josefsson ansåg däremot att installation av avfuktare tillsammans med PE-
folie är den säkraste metoden för fuktsäkert klimat i krypgrunden. Viktigt för både avfuktare 
och styrd ventilation är en lufttät grund, påstod Burman, Ivarsson och Josefsson. Installation av 
avfuktare skapar även ett undertryck i krypgrunden, vilket är positivt för att hindra fuktvandring 
och luktspridning till bostaden (Olsson L, 2006). Även byggfysikern sade att undertryck i 
krypgrunden är positivt. 

Genom att värma grunden kan den relativa luftfuktigheten sänkas. Installation av en värmare 
tillsammans med PE-folien ses som en bra lösning (Olsson L, 2006). Byggfysikern och Ivarsson 
ansåg båda att en varmare grund är positiv mot fukt. Byggfysikern menade att värmare är bättre 
än avfuktare om driftstopp uppstår då materialet är uppvärmt och har bättre beständighet mot 
fukt. Att tilläggsisolera grundens alla kalla ytor har visat sig vara effektiv i kombination med 
plastfolie på marken för att sänka den relativa luftfuktigheten och höja temperaturen enligt 
Olsson (2006). Byggfysikern instämmer att isoleringen har positiv effekt på kryputrymmet. 
Burman och Josefsson är medvetna om alternativen att värma krypgrunden men anser dock att 
avfuktare fortfarande är bättre då det inte alltid går att tilläggsisolera krypgrunden då den i vissa 
fall är väldig trång. 

Josefsson och Burman ser inga problem i hur åtgärderna går till idag utan menar att avfuktare 
ger en så pass torr miljö att det inte finns anledning till andra åtgärder. Ivarsson säger att 
problemen med fuktskador är väl känt och åtgärderna likaså. Däremot är klimatet under 
förändring vilket gör att byggbranschen står inför nya förutsättningar. Ivarsson säger ”Om 
klimatförändringar som många forskare tror kommer ske, sker så kommer många byggnader 
stå inför nya förutsättningar”. 

5.2 Frågeställning 1 
Frågeställning 1 som härmed besvaras lyder ”Påverkar klimatförändringarna fuktskador i 
uteluftsventilerade krypgrunder?”. I studien har det visat sig att ett varmare klimat är gynnsamt 
för uteluftsventilerade krypgrunder då det sänker den relativa luftfuktigheten, parallellt med 
detta ökar luftens absoluta fuktighet vilket inte gynnar krypgrunden. 

5.3 Frågeställning 2  
Frågeställning 2 som härmed besvaras lyder ”På vilket sätt påverkar installation av golvvärme 
i träbjälklag en uteluftsventilerad krypgrund med hänsyn till fuktskador?” Vid installation av 
golvvärme i träbjälklag är det påvisat att golvvärmen ger en positiv effekt på krypgrundens 
blindbotten om isolering i bjälklaget saknas eller är bristfällig då detta ger en förhöjd 
yttemperatur på blindbotten. Detta bör dock vägas med kostnaderna för energiförlusterna. Det 
är också påvisat att en godtycklig isolering på 100 mm mineralull eller 150 mm kutterspån 
räcker för att undvika större värmeförluster. 

5.4 Frågeställning 3 
Frågeställning 3 som härmed besvaras lyder ”Hur kan fuktskador på uteluftsventilerade 
krypgrunder med träbjälklag effektivare åtgärdas?” Branschen ser ingen vinst i att 
effektivisera åtgärdsmetoderna. Det råder delade uppfattningar om vilken metod som är 
effektivast men resultatet av plastfolien är tydlig, den är ett måste vid alla renoveringar. 
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5.5 Koppling till mål 
Målet för studien lyder ”Målet med arbetet är att undersöka om klimatförändringarna och 
installation av golvvärme i träbjälklaget har bidragit till fuktskador i uteluftsventilerade 
krypgrunder och ge underlag till effektivare åtgärder av fuktskador”. 

Utredningen visar att klimatförändringar med avseende på temperaturhöjningen ger positiva 
effekter mot fuktskador i krypgrunder. Studien visar även att installation av golvvärme i större 
del av träbjälklagets yta ger positiva effekter om isolering i bjälklaget saknas eller är bristfällig. 
Dessa två faktorer bidrar alltså inte till en ökning av fuktskador i krypgrunden.  

Studien har visat att det inte behövs några effektivare åtgärder av fuktskador eftersom det är ett 
känt problem och det finns många bra och effektiva lösningar på fuktskadeproblemen. Det 
gäller istället att göra folk medvetna om vart problemet uppstår ifrån. Branschen ser ingen vinst 
i att effektivisera åtgärdsmetoderna. Det finns ingen lösning som är bäst eller effektivast, det 
enda som alltid rekommenderas är att installera en plastfolie som tar bort en stor bidragande 
faktor till fuktskadorna, markfukten.
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6 Diskussion och slutsatser 
Följande kapitel behandlar diskussioner angående arbetets resultat, metodval och 
begränsningar. I slutet av kapitlet presenteras slutsatser och rekommendationer samt förslag till 
vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion  
Frågeställningarna i arbetet har varit väl formulerade och har gett studien bra förutsättningar att 
uppnå målet. 

Studien har bra validitet då resultat visar det som avsågs mätas. Genom beräkningar får studien 
svar på om klimatet påverkar de uteluftsventilerade krypgrunderna samt om installation av 
golvvärme har lett till fuktskador i uteluftsventilerade krypgrunder. Båda svaren stärks senare 
av svaren i intervjuerna. Intervjuerna har även gett bra svar på frågeställning tre.  

En brist i studien är då beräkningar på golvvärmen gjordes. Det är många parametrar som spelar 
in och det är troligt att resultaten från beräkningarna kommer skilja sig till viss del från 
verkligheten. Detta medför att resultaten kan vara för teoretiska i jämförelse med verkligheten. 
Det samma gäller även beräkningarna med klimatförändringarna. Många parametrar är endast 
teoretiskt framtagna vilket i många fall inte stämmer överens med verkligheten.  

En annan felkälla kan vara att endast hänsyn till temperaturhöjningen har tagits och inte att 
detta leder till ökad absolut fuktighet. Klimatförändringarna innebär också en förhöjd nederbörd 
vilket ger ett större fukttillskott till luften. En benämning som Ivarsson ifrågasatte under 
intervjun var vad som är en skada och vad som är en påväxt. Ivarsson hävdar att ”frågan är om 
påväxt är en skada, det är en definitionsfråga, alltså när är materialet skadat och när är det 
utsatt för påväxt?”. Detta kan ses som bristfälligt i validiteten. 

Reliabiliteten är även denna hög då beräkningarna utfördes med noggrann dokumentation för 
att studien ska kunna genomföras på samma sätt i senare skede. Då vissa variabler var otydliga 
eller inte stämde helt överens med verkligheten togs dessa fram genom ingenjörsmässiga 
antaganden. Ett exempel är då värmeflödet genom golven beräknades, detta påverkar däremot 
inte svaret något avsevärt eftersom det endast gav skillnad på decimaler i temperaturerna. 
Intervjuerna har gett bra resultat med hög reliabilitet då svaren skickades tillbaka till 
respondenten för korrekturläsning så ingen tolkning har skett. Frågor och svar var dessutom väl 
dokumenterade, i två av tre intervjuer spelades samtalet in och kunde sammanställas noggrant. 
Svaren i de olika intervjuerna ger arbetet goda möjligheter till jämförelse och bra analys. 

Om studien hade haft verkliga mätningar på temperatur och relativ luftfuktighet från en 
uteluftsventilerad krypgrund hade svaren blivit mer verklighetsbaserade. Svaren som studien 
ger är ytterst teoretiska vilket i vissa fall inte stämmer överens med verkligheten. Däremot ger 
arbetet en bra indikation på åt vilket håll förändringarna är på väg. 

6.2 Metoddiskussion  
Metoderna som användes i arbetet var väl valda eftersom dessa gav svar på de frågeställningar 
studien behandlade. 

Intervjuerna som genomfördes gav relevanta svar, främst till frågeställning tre: ”Hur kan 
fuktskador på uteluftsventilerade krypgrunder med träbjälklag effektivare åtgärdas?”. 
Intervjusvar från personer som dagligen jobbar med denna typ av renovering ger en 
övergripande bild av bra, respektive dåliga åtgärdsmetoder samt vad som skulle kunna 
förbättras och effektiviseras ur deras synpunkt. Detta ger en personlig prägel på svaren men är 
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trots detta av stort värde då respondenterna i intervjuerna har gedigen kunskap om fuktproblem. 
Eftersom respondenterna var från olika yrkesgrupper gavs flera intressanta synvinklar vilket 
gav arbetets resultat hög validitet.  

Genom dokumentanalyser sammanställdes data från simuleringar vilket gav ett tydligt resultat 
till frågeställningarna. Simuleringar utförda av forskare ger ett bra underlag för att 
dokumentanalyserna ska få trovärdiga svar. Litteraturstudierna som genomfördes resulterade i 
fördjupad kunskap om uppbyggnaden av uteluftsventilerade krypgrunder, golvvärme och 
åtgärdsmetoder samt kunskap hur Sveriges klimat förändras.  

Beräkningarna som genomfördes gav tydliga och relevanta svar på frågeställning ett och två. 
Graferna och tabellerna som togs fram visar tydligt på hur uteluftsventilerade krypgrunder 
påverkas av både klimatförändringarna samt installation av golvvärme. Dessa svar är däremot 
teoretiska och kan skilja sig från praktiken.  

6.3 Begränsningar 
Avgränsningarna som gjordes i kapitel 1.4 var högst relevanta då arbetet var begränsat till 15 
högskolepoäng och det finns många parametrar att ta hänsyn till när det gäller fukt i byggnader. 
Att studien endast behandlade vissa typexempel av träbjälklag i beräkningarna var också en 
viktig avgränsning då det finns stor variation av bjälklagsstrukturer. 

Arbetet var begränsat till Sveriges gränser då alla länder i världen har varierande klimat med 
olika förutsättningar. Då svaren är generella för alla som jobbar med denna typ av skada görs 
arbetet generellt giltigt, dock endast inom Sveriges gränser. Vid intervjuer togs personliga 
åsikter in vilket gör studien mindre generellt. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Enligt studien har klimatförändringarna påverkat fuktproblem i befintliga uteluftsventilerade 
krypgrunder och kommer att fortsätta påverka dem. Att medeltemperaturen har stigit med 0,9°C 
sedan början av 1900-talet och fortsätter stiga ger husen nya förutsättningar (Naturvårdsverket, 
2015). Medvetenheten om klimatförändringarnas påverkan på uteluftsventilerade krypgrunder 
ger byggbranschen ett försprång att förbereda sig inför kommande förändringar. Trots denna 
möjlighet ser byggbranschen idag inte någon vinst i att effektivisera de åtgärdsmetoder som 
används. Det är uppmärksammat att det finns flera metoder att skapa ett fuktsäkert klimat i 
krypgrunden där PE-folien utgör en viktig roll i samtliga val och är en rekommendation. 

Golvvärme som installeras med dålig isolering visar i undersökningen att det ger ett gynnsamt 
klimat för att undvika fuktskador i krypgrunden eftersom blindbottens temperatur höjs och blir 
mer beständig mot fukt. Däremot är detta en fråga om energi, man vill isolera ordentligt för att 
undvika energiförluster. Detta gör det svårmotiverat till mindre isolering i syfte att förebygga 
fuktskador.  

6.5 Förslag till vidare forskning 
Vidare forskning skulle vara att undersöka hur mycket värme golvvärmesystemet behöver 
tillföra kryputrymmet för att det ska vara gynnsamt ur fuktskadesynpunkt. Därmed kan en 
övervägning göras om det skulle vara ett ekonomiskt hållbart argument att inte 
tilläggsisoleringen i bjälklaget med hänsyn till energiförlusterna i relation till kostnad av annan 
lösning mot fukt- och mögelskador. 

Vidare studier av hur klimatförändringar påverkar andra typer av material i uteluftsventilerade 
krypgrunder kan också vara av intresse då vi står inför ett framtida nytt klimat. Även 
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undersökning av hur mycket nederbörden ökar och hur detta påverkar de uteluftsventilerade 
krypgrunderna är också vidare forskning på området för klimatförändringar 

Byggbranschen ser ingen vinst i att utveckla åtgärdsmetoderna, därför finns det ingen anledning 
till vidare forskning på den fronten idag. Om klimatförändringarna som SMHI förutspår sker, 
står byggnaderna inför nya förutsättningar. Detta kan bli grund till vidare forskning på de 
åtgärdsmetoder som används i uteluftsventilerade krypgrunder idag.
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Intervju
Byggfysiker med inriktning fukt från ett konsultföretag 

2016-03-23 

KLIMAT 
Har ni märkt en ökning av fuktskador i uteluftventilerade krypgrunder?  

Jag har inte mycket att jämföra med, inget genom mätningar. Med varmare klimat kan 
luften bära mer fukt, därmed kan det öka risken för fuktskador.  

Om så är fallet, tror ni att det kan dras en koppling till klimatförändringar? 

Litar på SMHI med deras mätningar och simuleringar – då kan en koppling till ökning 
dras, men jag har inte själv gjort mätningar. 

Finns det något årtionden då småhusen byggdes som skador är vanligast hos? Om så är 
fallet, vad kan detta bero på? Miljö eller byggteknisk lösning? 

När man började isolera mer ser jag att en ökning bör ha skett (runt 70-80-talet) 

Kan man på något byggtekniskt sätt undvika de problem som uppstår med 
klimatförändringar i de befintliga uteluftventilerade krypgrunderna?  

Ventilera rätt samt isolera så det blir varmare i krypgrunden. Jag tror nästan mer på 
undertryck i krypgrunden, undertryck är bra för att få bort ämnen från marken. Viktigt 
även med åldersbeständig PE-folie mot mark och grundmur. 

Att dra ner inneluft i grunden och sen blåsa ut den ger energiförluster då värmen inte tas 
tillvara. Folk har idag ett mer fuktbelastande levnadssätt, t.ex. duschar mer och längre – 
vilket kan leda till problem med att renovera krypgrund till inneluftsventilerad då detta 
för ner fukt i grunden.  

GOLVVÄRME 
Hur påverkar golvvärmen klimatet i krypgrunden? Positivt eller negativt? 

Man vill inte ha krypgrunden kall, men samtidigt vill man isolera bjälklaget för att 
minska energiförluster från golvvärmen vilket ger motstridiga åsikter.  Frågan är då om 
det är rimligt att strunta i isolering av bjälklag? För krypgrundens skull blir det positivt 
då den blir varmare. 
Inte strunta helt i isolering av bjälklag, men begränsa den så krypgrund blir tillräckligt 
varm. 

ÅTGÄRDER 
Har ni utfört många renoveringar/kontroller på uteluftventilerade krypgrunder på 
småhus med träbjälklag? 
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Jag har inte varit med om många renoveringar i uteluftventilerade krypgrunder. Jag har 
varit i kall vind som var tilläggsisolerad och hade något hög RF, vilket delvis kan 
jämföras med en krypgrund. Krypgrundens klimat är värst på sommaren och vindar är 
oftast värst utsatta på vintern vilket bl a beror på temperaturen i dessa utrymmen och fukt 
i ventilationsluften.  

Vilken åtgärd är vanligast att ni utför 

Att lägga plastfolie på marken är viktigast, även att då få bort organiskt material, som har 
kritiskt fukttillstånd vid relativt låg RF, i närheten av mark (även under plastfolie). Även 
om det i vissa fall visats att RF inte påverkas gör den ändå sitt genom att ta bort marken 
som fukttillskottsparameter.   

Avfuktare: bättre än inget, dyr, kan vara värt att installera i vissa fall. Det kan bli större 
komplikationer om avfuktaren skulle gå sönder eftersom det då inte är varmt i grunden 
och skador skulle fortare uppstå. 

Värmare är bättre eftersom materialet förmodligen inte kyls snabbt, om instrumentet 
skulle gå sönder.  

Markfukten ska alltid undersökas vid renovering, är det inte marken kan det vara 
omgivningens klimat. 

Vilken åtgärd skulle du vilja påstå är säkrast/bäst? Vilka brister ser du i arbetet idag? 

Finns inga exakta svar, olika från fall till fall.  Det beror på vilken sort dränering huset 
har, omgivningens klimat, husets täthet osv.  

Viktigt att veta vad som är källan till fuktproblemet. Hur ligger grundvattennivån, hur ser 
dräneringen ut, vad är det för verksamhet i huset, finns det redan svampar i grunden som 
växer till sig i ”rätt klimat”, är det något avlopp som läcker etc.?   

Värme och undertryck är i princip bra för alla krypgrunder. 

Vilka brister ser du i arbetet idag? 

Har inget bra svar på denna fråga, svårt att säga. När det byggs ett nytt hus med 
krypgrund vet nog de flesta hustillverkarna problemet och har lösningar på detta. Det 
stora problemet är de hus som byggdes förr då man började isolera.  

ÖVRIGA KOMMENTARER 
Billigt att bygga färdiga modulhus där krypgrund är vanlig lösning, med rätta 
förutsättningar bör de inte vara något problem med fuktskador för denna lösning. 
Plastfolie, isolering och t ex frånluftsventilation. 
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Jag skulle personligen avråda att ha krypgrund som första alternativ men det är absolut 
inte ett omöjligt alternativ då det finns många lösningar på krypgrunder idag. Det är 
relativt vanligt att bygga modulhus med krypgrund.  

Träet ska aldrig utsättas för RF över 75 % då det över denna gräns finns risk för t ex 
mögelskador.  
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Intervju 
Anticimex - Jesper Burman och Mats 

Josefsson, besiktningstekniker 2016-04-11 

KLIMAT 
Har ni märkt en ökning av fuktskador i uteluftventilerade krypgrunder?  

Jesper: Indirekt är det lite så men det är inte hela sanningen, det beror på hur mycket regn 
och blött det är ute eftersom mycket regn gör att svampskador ”exploderar”. Det är säkert 
en kombination med att man blandar gammal byggteknik med ny byggteknik. Man sätter 
in täta material i gamla hus som ytskikt vilket stänger inne fukten. Sen kan det även bero 
på att vi använder husen på annat sätt idag än vad vi gjorde förr, förr eldade man i 
kakelugnar och vedspisar.  

Mats: Man förändrar husen från hur de var tänkta att användas. Man tätar fönster, man 
kanske tilläggsisolerar bjälklag ner mot krypgrunden vilket gör att det blir mycket kallare 
och fuktigare där nere. Man förhindrar alltså fuktvandringen mellan de olika 
byggdelarna.   

Jesper: Blindbotten bestod nästan alltid förr av sågade bräder vilket tar emot fukt och 
släpper. Sen har vi ju variationen ute med klimatet, speciellt under vissa årstider som 
sommaren. Då kan det nästan bli kondens i krypgrunden.    

Mats: Fuktproblemen kan vara spritt i landet där de har fuktigare klimat. Ett exempel är 
Visingsö där vi har en del hussvampsangrepp. Även ut mot kusterna har vi även en del 
problem.  

Om så är fallet, tror ni att det kan dras en koppling till klimatförändringar? 

Jesper: Det är troligtvis en kombination mellan konstruktionslösningen och 
klimatförändringar när det gäller den uteluftsventilerade krypgrunden.   

Finns det något årtionden då småhusen byggdes som skador är vanligast hos? Om så är 
fallet, vad kan detta bero på? Miljö eller byggteknisk lösning? 

Jesper: Svårt att säga. Nej inte direkt, det kan vara 1800-talet, 1900-talet men även på 
krypgrunder som har byggts för fem år sedan.  

Mats: Sen kan man säga att 80-tals husens krypgrunder inte är helt optimala, där är det 
ganska mycket fukt och problem.  Vad det beror på är troligtvis försämrad byggteknik. 
80-talet var enklare byggteknik, det skulle bli så billigt som möjligt så där ser man
mycket skador.

Jesper: 80-talets fuktproblem kan även bero på att man använde blindbotten av asfalt 
(asfaltboard).    
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Kan man på något byggtekniskt sätt undvika de problem som uppstår med 
klimatförändringar i de befintliga uteluftventilerade krypgrunderna?  

Jesper: Med en krypgrundsavfuktare hålls klimatet i grunden i schakt. Detta gör att det 
inte blir några skador, varken rötskador eller hussvampsskador. De är väldigt bra. Man 
tätar då hela huset för att skapa ett undertryck och installerar ett rörsystem ut från 
avfuktaren som sprider ut torrluft. Det är även en del som suger och slänger ut den våta 
luften.  

Mats: Det finns även system där du har varmgrunder, att du isolerar markytan och upp på 
sidorna och sedan installerar något som sprider ut värme i krypgrunden. Även detta tar 
bort problemet med fukten.  

Jesper: Avfuktningen anser vi är bäst då det kan vara svårt att isolera grunden om 
krypgrunden är låg i höjd.  

Mats: Avfuktaren är otroligt effektiv. 

Jesper: Avfuktaren behöver endast en plast på grunden. Oftast skrapar man rent markytan 
för att bli av med organiska material. Man krattar bort det värsta och sedan lägger en 
plast över.  

GOLVVÄRME 
Hur påverkar golvvärmen klimatet i krypgrunden? Positivt eller negativt? 

Jesper: Jag tror inte det påverkar någonting. Golvvärmen är ju för inomhusklimatet så att 
säga. Värmen kommer aldrig ner. Har du ett vattenburet system har du till och med 
reflektorer, en aluminiumskiva, som du sätter i träbjälklaget för att du ska leda värmen 
uppåt. Värmen ska ju in i bostaden så den kommer aldrig ner i grunden.  

Mats: Det är klart om man får ner värmen från golvvärmen skulle det vara bra för 
krypgrunden. Gamla hus är ju byggda som att värmen ska gå ner, murstocken värmer 
krypgrunden så ju varmare du får desto bättre miljö i krypgrunden får du. Med detta är 
inte hållbart i energisynpunkt. Det var därför de började isolera, alltså för att få varmare i 
golven vilket i sin tur kan leda till problem med krypgrunden.    

Finns det ”rätt” eller ”fel” sätt att installera golvvärmen på ur fuktsynpunkt? 

Jesper: Syftet med att installera golvvärme är ju inte att värma krypgrunden utan för att 
värma inneklimatet.  

ÅTGÄRDER 
Har ni utfört många renoveringar/kontroller på uteluftventilerade krypgrunder på 
småhus med träbjälklag? 

Jesper: Ja vi sätter ju dit avfuktarna. Byggarna tar hand om det är skada på huset innan. 
Vi har installerat dessa avfuktare ca 10 år tillbaka. 
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Vilken åtgärd är vanligast att ni utför? 

Jesper: Avfuktare med plastfolie på grunden. Den är energisnål då den har en rotor där 
motorn slår av och bara sprutar torrluft om det är bra klimat i krypgrunden och slås på 
igenom om det blir ca 69-75 % RF. Den kan inte dra mer än ca 2500 kW per år. Det finns 
även trådlösa displayer till avfuktaren som du installerar inom hus vilket gör att du hela 
tiden ser RF och du ser hur den sprutar ut torrluft kontinuerligt. Det finns ett 
överhettningsskydd i den om man inte servar den, detta ut brandsynpunkt och för att 
skydda maskinen. Det är liten risk för driftstopp.  

Mats: Det är ingen vits med att bara lägga ut plasten, visst att man håller nere markfukten 
lite men det krävs en avfuktare för att få en riktig bra miljö i krypgrunden. Maskinen är 
fabriksinställd på 63 % RF.   

Vilken åtgärd skulle du vilja påstå är säkrast/bäst? 

Jesper: Avfuktare är bäst. Det finns som krav mot vissa försäkringar att man ska 
installera en avfuktare i krypgrunden om det har förekommit en hussvampsskada. Den 
har ju dessutom en livstid på 10-15 år vilket är en ganska lång tid.  

Vilka brister ser du i arbetet idag? 

Mats: Nej men vi ser ju effekten av att det blir en så otroligt torr och fin miljö i 
krypgrunden efter avfuktaren. Då finns det inte anledning att genomföra massa andra 
åtgärder egentligen.  

Jesper: Det skulle vara om man går utvändigt och hur marken lutar mot huset, att 
dagvattenledningar kan grävas ner mer osv. Det finns mycket att göra med det.  

Mats: Om du har problem med lukt inomhus är det inte säkert att det är en fuktskada utan 
det kan till exempel vara av tryckimpregnerade material. Mögellukt försvinner däremot 
med tiden om man tar bort det från grunden.  

Sker det någon utveckling av åtgärdsmetoderna eller ”står det still” eftersom det inte 
byggs så många krypgrunder idag?  

Jesper: Det går att lyfta hela huset, dra bort hela stenfoten och skrapa rent alltihopa. Det 
har gjorts, allt går.   

ÖVRIGA KOMMENTARER 

Mats: I äldre torpargrunder kan det i vissa fall vara så trångt mellan mark och bjälklag 
vilket gör det väldigt svårt att göra några åtgärder mot fuktskadorna.  Där går det ibland 
inte ens att få ner en avfuktare. Maskinen går eventuellt att sänka ner i marken men då är 
det heller inte lätt att dra något rörsystem. Är det för trångt kan det till och med bli så att 
man får göra om hela grunden.  
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Jesper: På nya hus där man har krypgrund finns det ibland lösningar där man installerar 
kylavfuktare.  

Mats: Det finns även en lösning på nya hus som kallas trygghetsvakt, det är en elledning 
med värme som går runt i ytterkant på grunden för att få upp värmen. Jag skulle inte 
rekommendera den eftersom det ger så lite värme. Sen finns det ju att man väljer bättre 
material i ny hus så som blindbotten som inte tar åt sig så mycket fukt.  

Jesper: Idag använder man inte organiska material i grunden på samma sätt. 

Mats: Man önskar att alla skulle installera en avfuktare i krypgrunden även som 
förebyggande åtgärd. Folk är mer medvetna om att det förekommer fuktskador i 
krypgrunder idag, dels genom besiktningar när huset ska säljas då det alltid finns en 
risktext om att krypgrund är en riskkonstuktion. Detta betyder inte att det kommer att bli 
en fuktskada men att det finns en stor risk för det.  Folk vill ha trygga hus och kan därför 
ibland installera en avfuktare i förebyggande syfte.   

Mats: När vi är ute och gör mätningar mäter vi oftast fuktkvoten i trädet. 17 % fuktkvot i 
virke ska egentligen motsvara 75 % relativ fuktighet.  Det är svårt att säga om det är ett 
okej klimat för virket om den relativa fuktigheten är under 75 %, detta eftersom det även 
beror på virkets fuktkvot. Vid en sänkt relativ fuktighet kommer däremot även 
fuktkvoten att sänkas eftersom det följer med och vill vara i jämnvikt.   

Jesper: Vid mätningar är det också viktigt att kolla på konstruktionens uppbyggnad, hur 
det ser ut.  Det är bra om de som bor i huset också är lite nyfiken och kryper ner i 
grunden någon gång då och då för att se om det är något som står och droppar. Detta är 
bra för att tidigt upptäcka fuktskador.  
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Intervju 
NCC – Mattias Ivarsson, byggfysiker 

2016-04-12 

KLIMAT 
Har ni märkt en ökning av fuktskador i uteluftventilerade krypgrunder?  

Inte inom ramen av mitt arbete på NCC i Göteborg, vi jobbar inte med den lösningen 
förutom vid extrema undantagsfall skulle jag säga. Däremot utreder vi en del skador. 
NCC som är mer verksamma i mindre städer är mer involverade när det gäller 
småhusproduktion.  

Idag har jag i min nuvarande roll mindre ansvar som innefattar arbete med detta. Men när 
jag tidigare jobbade för COWI tittade jag mer på befintliga hus. Jag har inte stött på 
skador utan då sett byggnader med påväxt och fuktigt luft. Frågan är om påväxt är en 
skada, det är en definitionsfråga, alltså när är materialet skadat och när är det utsatt för 
påväxt?  

Jag har alltså inte märkt en ökning. 

Om så är fallet, tror ni att det kan dras en koppling till klimatförändringar?  

- 

Finns det något årtionden då småhusen byggdes som skador är vanligast hos?  

Ja, min uppfattning är att det är 60-, 70-, och 80-tals hus som är mest utsatta. Detta för att 
det var en renässans där man byggde många krypgrunder. Allvarligast skador ser jag nog 
på de husen med tryckimpregnerat virke i eftersom den lukten är så markant och märks 
väldigt snabbt. Ofta är det fukt som utlöser lukten ifrån tryckimpregnerar eftersom det är 
en reaktion mellan fukten och ämnena i det tryckimpregnerade materialen, en 
kloranisolreaktion. Det krävs ingen hög RF för att denna reaktion ska ske och börja lukta. 
Denna reaktion är ganska elak eftersom det sker en kemisk nedbrytningsreaktion av 
trädet. Detta gäller alltså för den tidens tryckimpregnering, de som finns idag kan vara 
anpassade till att vara just under mark, klimatklass 3.   

Om så är fallet, vad kan detta bero på? Miljö eller byggteknisk lösning? 

Nej jag tror inte det har så mycket med att klimatet har förändrats. Det är nog inte det 
utan det är nog helt enkelt att det är en dålig byggteknisk lösning om man bara lämnar 
den som den är. Det beror på ju olika saker naturligtvis, det kan bero på till exempel vad 
man har för värmekapacitet i jord- och bergmaterial som finns under byggnaden. Sådana 
saker spelar också in väldigt mycket i och med att det bestämmer vad man får för utfall i 
slutet av sommaren då markens jord- och bergmaterial håller värmen och när det sedan 
blir kallare ute värmer marken upp krypgrunden. Kan till exempel vara sprängsten och 
jordmaterial i en grund där värmen lagras, vilket kallas värmekapacitet.   
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Om vi pratar klimatförändringar, det som sker om det är lite fuktigare lite längre så är ju 
fortfarande effekten den samma av att man har den här värmekapaciteten. Får vi mildare 
vintrar minskar ju kylningen också så det borde ju i sin tur kanske påverka det i positiv 
riktning istället. Generellt sätt. 

Men det är ju de tvära skiftningarna i temperatur nere i krypgrunden som är farliga för 
materialen, det blir kondens på allting. I luften då framförallt då när det kyler från 
marken.    

Kan man på något byggtekniskt sätt undvika de problem som uppstår med 
klimatförändringar i de befintliga uteluftventilerade krypgrunderna?  

Om man inte vill lägga så mycket till på att utreda så är ju ett enkelt sätt att installera en 
behovsstyrd ventilation till exempel. vent- och vindprincipen, vilken bygger på att det 
finns två givare ute och inne och den känner hela tiden av var det är torrast. Om det är 
torrast ute då hämtar den in massa av den luften tills förhållandet är omvänt och då 
stänger den till spjäll så att den håller torr luft inne i krypgrunden. I och med att det 
fortgår hela tiden så blir det ju torrare och torrare.  

Men då är ju ett annat problem att man tittar på driftstiden på en sådan så går den ju 
väldigt sällan under året så det är ju en ganska stor investering man gör, runt 15 000 kr 
eller något sånt, och sen så går den kanske en dag på ett år. I vissa fall då, i andra fall är 
det naturligtvis mer men om det inte finns något fukttillskott från marken till exempel så 
är det inte mycket alls.  

Detta är det enkla sättet att få ett fuktsäkert klimat. Jag tror också att man kan komma 
ganska långt med att göra som man gjorde förr i tiden. Alltså att man stänger igen 
krypgrunden på vintern så att man får värmeläckage ner inifrån ner i grunden (men 
förutsättning att det finns visst läckage) så håller den sig varmare och sen öppnar man 
upp den igen på sommaren. Helst skulle man ha en murstock nere i grunden men det 
finns ju inte i 80-tals hus.  

Om grunden görs varm och man har kvar en fuktkälla i krypgrunden så gör värmen att 
vattnet avdunstar upp mer. I detta fall måste man ha med sig ventilationen och kan inte 
täta igen hela grunden vilket annars skulle kunna vara en lösning.  Då är frågan om detta 
bara är slöseri att värma. Man värmer för att hindra påväxt och genom uppvärmning 
aktivt hindra påväxt och kondens på ytor i krypgrunden genom att sänka RF.  

Det bästa skulle vara att fylla igen botten och bygga om den till en platta på mark med 
underliggande isolering. Hur lösningen blir kan se olika ut från fall till fall. Anledningen 
till alternativet var främst att det var ett onödigt utrymme som krävde underhåll samt att 
man ville få in t.ex. golvvärme. Svårt att uppskatta kostnader då det skiljer sig från hus 
till hus. 

GOLVVÄRME 
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Hur påverkar golvvärmen klimatet i krypgrunden? Positivt eller negativt? 

Lite osäker på frågan, ritar upp för visualisering. Beskriver ett fall med hög 
grundvattennivå som avger fukt till krypgrunden, kall temperatur och 90 % RF i 
krypgrunden. Temperaturen höjs vid blindbotten av golvvärmen vilket då ökar luftens 
fuktkapacitet, vilket gör att mer fukt kommer tillföras.  
Under en kortare period är detta okej, men under en längre period kommer fukttillskottet 
i grunden öka eftersom golvvärme kan räknas som en konstat värmekälla. Detta ger i 
teorin ett lägre RF men högre avdunstning till krypgrunden. Men med plastfolie på 
marken så dess fukttillskott elimineras kan temperaturhöjningen som golvvärmen ger ses 
som positivt ur fuktsynpunkt. Men ur energisynpunkt är det frågan om detta är en bra 
lösning? Inte säkert att effekten från golvvärmen är tillräckligt stor för att hålla nere 
kylan från marken. Men om blindbotten hålls varm blir den mer beständig.  

 Finns det ”rätt” eller ”fel” sätt att installera golvvärme på ur fuktsynpunkt?  

 Det är nog mer i sammanhanget betong och golvvärme när man gjuter in golvvärmen. 
Men till golvvärme i träbjälklag och man har för hög temperatur blir det rörelser i träet 
och träet torkar ner ganska långt i golvet.  

7.b.  Skulle det vara lönt att tilläggsisolera?
Det har med energi och göra, men vill man ha värmeläckage ner till krypgrunden kan det
vara en hygienfaktor att inte tilläggsisolera så då får man väga kostnader mot risken. Det
blir ofta väldigt teoretiskt i dessa tankegångar och många gånger slutar det med att man
köper en färdig lösning, som t.ex. ”vent och vindprincipen”.

ÅTGÄRDER 
Har ni utfört många renoveringar/kontroller på uteluftventilerade krypgrunder på 
småhus med träbjälklag? 

Inte många, men har gjort det. Både renovering och kontroller av krypgrunden 

Vilken åtgärd är vanligast att ni utför? 

Flest har varit att man bygger om krypgrunden till platta på mark (ca 10 år sedan, men 
har sett att det görs fortfarande). Kontrollerna har varit mer mätningar om hur 
krypgrunder mår, hur den fungerar med ventilation och sedan föreslagit lösningar som 
plastfolie. Det händer att man bara installerar plastfolie och ser hur det hjälper innan 
vidare åtgärder tas.  

Vilken åtgärd skulle du vilja påstå är säkrast/bäst?  

Tror på åtgärden ”torrast luftstyrning”. Ventilera bara när det är torrare ute än inne i 
krypgrunden och ha styrning via spjäll i ventilerna. Känns både säkrast och billigast. 
Alltså ”Vent- och vindprincipen”. Viktigt att få tätt i krypgrunden för att denna 
installation ska fungerar. 
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Vilka brister ser du i arbetet idag? 

Ingen insyn om det, kan ej uttala sig om det 

Sker det någon utveckling av åtgärdsmetoderna eller ”står det still” eftersom det inte 
byggs så många krypgrunder idag?  

Tror det mesta är känt kring problemet. I modernare hus har man anammat det med 
avfuktare. I äldre hus är det vanligt med den byggtekniska lösningen att bygga om till 
platta på mark då de trivs med den gamla tekniken. Sker ingen större utveckling idag. 

ÖVRIGA KOMMENTARER 

Om klimatförändringar som många forskare tror kommer ske, sker så kommer många 
byggnader stå inför nya förutsättningar.  

Intressant att jobba med ånga, om man ska mäta på krypgrunden är det effektivt att bara 
mäta RF ute i luften och inne i huset och i krypgrunden så kan man snabbt se om det 
finns ett fukttillskott från t.ex. marken och se hur stort det är i så fall. Detta är en bra 
analysmetod från denna typ av konstruktion.  
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Figur 15: Vatteninnehåll, blandningsförhållande (g vatten/kg torr luft), medelvärden 
1996-2012.

Figur 16: Vatteninnehåll, blandningsförhållande (g vatten/kg torr luft), medelvärden 
1996-2012.
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Figur 17, Klimatsenario till sekelskiftet om utsläpp av växthusgaserna inte begränsas. 
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Figur 18, Mollierdiagram. 
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Plats Månad	  
Normalvärden	  för	  
temp.	  1961-‐1990

Medeltemper
atur	  2015

Förväntad	  
medeltemper
atur	  2100	  

Temperatur	  i	  
krypgrund	  
1961-‐1990

Temperatur	  i	  
krypgrund	  
2015

Temperatur	  i	  
krypgrund	  
2100

Temp.	  Skillnader	  
utomhus	  och	  i	  
krypgrund	  från	  
C.Svensson	  
simulering

Vatteninnehåll	  (g	  
vatten/kg	  torr	  luft)

RF	  i	  krypgrund	  1961-‐
1990 RF	  i	  krypgrund	  2015 RF	  i	  krypgrund	  2100

Jan	   -‐17,5 -‐14,6 -‐9 -‐10 -‐7,1 -‐1,5 7,5 2 100 80 55
Feb -‐14,9 -‐5,8 -‐0,2 -‐7,9 1,7 7,3 7 2 95 45 30
Mar -‐8,6 -‐3,1 2,5 -‐4,6 4,4 10 4 2 70 35 25
Apr -‐1,1 1,7 7,3 1,9 9,2 14,8 3 2 42 27 18
Maj 5,9 5,7 11,3 4,9 13,2 18,8 -‐1 4 75 42 30
Jun 12,2 9,8 15,4 10,7 17,3 22,9 -‐1,5 4 50 33 24
jul 14,3 12,8 18,4 12,3 20,3 25,9 -‐2 8 90 53 38
Aug 11,8 13,4 19 10,3 20,9 26,5 -‐1,5 8 100 52 37
Sep 5,7 9 14,6 5,7 16,5 22,1 0 5,5 100 46 32
Okt -‐0,2 1 6,6 3,8 8,5 14,1 4 5,5 100 80 55
Nov -‐9,3 -‐4,3 1,3 -‐3,3 3,2 8,8 6 2,5 83 50 35
Dec -‐14,6 -‐8,9 -‐3,3 -‐9,1 -‐1,4 4,2 5,5 2,5 100 75 48
Jan	   -‐2,8 0,9 5,5 4,2 8,4 13 7 3 59 43 30
Feb -‐3 1,3 5,9 3,5 8,8 13,4 6,5 3 61 41 29
Mar 0,1 3,9 8,5 4,6 11,4 16 4,5 3,5 70 42 30
Apr 4,6 7,4 12 6,6 14,9 19,5 2 3,5 59 32 24
Maj 10,7 10,2 14,8 8,2 17,7 22,3 -‐2,5 5,5 82 44 33
Jun 15,6 14,5 19,1 11,6 22 26,6 -‐4 5,5 65 32 26
jul 17,2 17 21,6 13,2 24,5 29,1 -‐4 9,5 100 50 39
Aug 16,2 18,2 22,8 13,2 25,7 30,3 -‐3 9,5 100 47 36
Sep 11,9 13,5 18,1 11,4 21 25,6 -‐0,5 7,5 90 49 37
Okt 7,5 8,1 12,7 11 15,6 20,2 3,5 7,5 92 69 51
Nov 2,6 5 9,6 7,6 12,5 17,1 5 4,5 70 50 38
Dec -‐1,1 4,1 8,7 6,9 11,6 16,2 8 4,5 75 51 39
Jan	   -‐0,7 3 6,8 10,3 10,5 14,3 11 4 51 50 38
Feb -‐0,6 2 5,8 8,4 9,5 13,3 9 4 59 54 41
Mar 2 4,8 8,6 6,5 12,3 16,1 4,5 4 69 46 34
Apr 6 7,9 11,7 8 15,4 19,2 2 4 60 37 28
Maj 11,3 10,9 14,7 10,3 18,4 22,2 -‐1 5,5 71 41 33
Jun 15,3 14,2 18 10,3 21,7 25,5 -‐5 5,5 71 34 27
jul 16,5 17,2 21 12 24,7 28,5 -‐4,5 10 100 52 42
Aug 16,4 18,3 22,1 13,4 25,8 29,6 -‐3 10 100 49 39
Sep 13 13,9 17,7 15 21,4 25,2 2 8,5 79 55 43
Okt 9,1 9,2 13 13,1 16,7 20,5 4 8,5 91 72 56
Nov 4,5 7,4 11,2 13 14,9 18,7 8,5 5,5 59 52 40
Dec 1,3 6,2 10 12,8 13,7 17,5 11,5 5,5 60 56 44

Jokkmokk	  (16988)

Stockholm	  (9821)

Malmö	  (5235)

Bilaga 6

Tabell 3, Beräkning av temperaturförändringar och RF i krypgrund. 



Jokkmokk 5,6
Stockholm 4,6
Malmö 3,8

Förväntad	  ökning	  av	  medeltemperatur	  2100
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Tabell 4, Förväntad ökning av medeltemperatur 2100 enligt simulering från SMHI. 



Månad Temp.	  Ute Temp.	  Krypgrund Temp.	  skillnad	  
jan -‐1 6,5 7,5
feb -‐1 6 7
mar 2 6 4
apr 5 8 3
maj 11 10 -‐1
jun 14 12,5 -‐1,5
jul 16 14 -‐2
aug 16 14,5 -‐1,5
sep 13,5 13,5 0
okt 8 12 4
nov 4 10 6
dec 2 7,5 5,5
jan -‐3 4 7
feb -‐3 3,5 6,5
mar -‐0,5 4 4,5
apr 4 6 2
maj 11 8,5 -‐2,5
jun 15,5 11,5 -‐4
jul 17 13 -‐4
aug 16 13 -‐3
sep 13 12,5 -‐0,5
okt 7 10,5 3,5
nov 3 8 5
dec -‐2 6 8
jan -‐12 -‐1 11
feb -‐11 -‐2 9
mar -‐6 -‐1,5 4,5
apr 0 2 2
maj 6 5 -‐1
jun 13 8 -‐5
jul 15 10,5 -‐4,5
aug 14 11 -‐3
sep 8 10 2
okt 3,5 7,5 4
nov -‐4 4,5 8,5
dec -‐9 2,5 11,5

Sturup

Bromma	  

Luleå	  
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Tabell 5, Temperaturskillnader mellan uteluft och luft i krypgrund, sammanställning 
av simuleringsvärden gjorda av Svensson (2001).



lambda

Mineralull + bjälklag resultant= 0,05112

Träbjälklag med golvvärme, utan godtycklig isolering

Skikt d λ R T (°C) vs (g/m3) ơ (m2/s) Z (s/m) Δv (g/m3) v (g/m3) RF (%)

Tu 10,000 9,4 8,1 86%

Rse ute 0,040 0 0,00

T1 15,6338 13,3 8,10 61%

Blindbotten av trä 

fungibehandlad 0,009 0,14 0,043 1,20E-06 7,50E+03 4,00

T2 21,690 19,08 4,10 21%

Bjälklag (försummas) 0 0,14 0,000 0,00E+00 0,00

T3 21,690 19,08 4,10 21%

Rsinne 0,130 0,00E+00 0,00

40,000 51,2 4,10 8%

Ti 40,000

Rtot= 0,213 Ztot= 7500

U=1/R= 4,695 vi-vu= 4
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lambda

Mineralull+balk resultant= 0,05112

Träbjälklag utan golvvärme, utan godtycklig isolering

Skikt d λ R T (°C) vs (g/m3) ơ (m2/s) Z (s/m) Δv (g/m3) v (g/m3) RF (%)

Tu 10,000 9,4 8,1 86%

Rse ute 0,040 0 0,00

T1 10,920 9,95 8,10 81%

Blindbotten av fungibehandlad 0,009 0,14 0,043 1,20E-06 7,50E+03 0,09

T2 11,909 10,59 8,01 76%

Bjälklag utan isolering (försummas) 0 0,05112 0,000 0,00E+00 0,00

T3 11,909 10,59 8,01 76%

Golvspånskiva (SWEDISOL) 0,022 0,14 0,157 3,50E+04 0,41

T4 15,523 13,21 7,61 58%

Foam 0,0016 0,031 0,052 3,00E+05 3,49

T5 16,710 14,21 4,12 29%

Parkettgolv 0,014 0,14 0,100 1,00E-05 1,40E+03 0,02

T6 19,010 16,3 8,01 49%

Rsinne 0,130 0,00E+00 0,00

22,000 19,41 8,01 41%

Ti 22,000

Rtot= 0,522 Ztot= 343900

U=1/R= 1,917 vi-vu= 4

ΔU=U-0,01 1,907Enligt swedisol ska ett rev. U-värde tas fram:
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lambda

sågspån(λ=0,08)  +balk resultant = 0,0872

Träbjälklag med golvvärme med 100mm kutterspån

Skikt d λ R T (°C) vs (g/m3) ơ (m2/s) Z (s/m) Δv (g/m3) v (g/m3) RF (%)

Tu 10,000 9,4 8,1 86%

Rse ute 0,040 0 0,00

T1 10,882 9,64 8,10 84%

Blindbotten av fungibehandlad 0,009 0,14 0,043 1,20E-06 7,50E+03 4,00

T2 11,831 9,95 4,10 41%

Bjälklag med kutterspån (isolering) 0,1 0,0872 1,147 0,00E+00 0,00

T3 37,132 51,2 4,10 8%

Rsinne 0,130 0,00E+00 0,00

40,000 51,2 4,10 8%

Ti 40,000

Rtot= 1,360 Ztot= 7500

U=1/R= 0,735 vi-vu= 4
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lambda

sågspån(λ=0,08)  + balk resultat = 0,0872

Träbjälklag utan golvvärme, med 100 mm kutterspån

Skikt d λ R T (°C) vs (g/m3) ơ (m2/s) Z (s/m) Δv (g/m3) v (g/m3) RF (%)

Tu 10,000 9,4 8,1 86%

Rse ute 0,040 0 0,00

T1 10,288 9,51 8,10 85%

Blindbotten av fungibehandlad 0,009 0,14 0,043 1,20E-06 7,50E+03 0,09

T2 10,597 9,57 8,01 84%

Bjälklag med kutterspån (isolering) 0,1 0,0872 1,147 0,00E+00 0,00

T3 18,845 17,69 8,01 45%

Golvspånskiva (SWEDISOL) 0,022 0,14 0,157 3,50E+04 0,41

T4 19,975 18,22 7,61 42%

Foam 0,0016 0,031 0,052 3,00E+05 3,49

T5 20,346 18,42 4,12 22%

Parkettgolv 0,014 0,14 0,100 1,00E-05 1,40E+03 0,02

T6 21,065 18,56 8,01 43%

Rsinne 0,130 0,00E+00 0,00

22,000 19,41 8,01 41%

Ti 22,000

Rtot= 1,669 Ztot= 343900

U=1/R= 0,599 vi-vu= 4

ΔU=U-0,01 0,589Enligt swedisol ska ett rev. U-värde tas fram:
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lambda

Mineralull + balk resultant = 0,05112

Träbjälklag med golvvärme med 100 mm mineralull

Skikt d λ R T (°C) vs (g/m3) ơ (m2/s) Z (s/m) Δv (g/m3) v (g/m3) RF (%)

Tu 10,000 9,4 8,1 86%

Rse ute 0,040 0 0,00

T1 10,553 9,57 8,10 85%

Blindbotten av fungibehandlad 0,009 0,14 0,043 1,20E-06 7,50E+03 1,71

T2 11,148 9,69 6,39 66%

Bjälklag med 100mm MU 0,1 0,05112 1,956 1,00E-05 1,00E+04 2,29

T3 38,202 51,2 4,10 8%

Rsinne 0,130 0,00E+00 0,00

40,000 51,2 4,10 8%

Ti 40,000 0

Rtot= 2,169 Ztot= 17500 4,00

U=1/R= 0,461 vi-vu= 4
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lambda
Mineralull + balk resultant = 0,05112

Träbjälklag utan golvvärme, med 100 mm mineralull

Skikt d λ R T (°C) vs (g/m3) ơ (m2/s) Z (s/m) Δv (g/m3) v (g/m3) RF (%)
Tu 10,000 9,4 8,1 86%

Rse ute 0,040 0 0,00
T1 10,194 9,45 8,10 86%

Blindbotten av fungibehandlad 0,009 0,14 0,043 1,20E-06 7,50E+03 0,08
T2 10,402 9,57 8,02 84%

Bjälklag med MU 0,1 0,05112 1,956 1,00E-05 1,00E+04 0,11
T3 19,875 17,79 7,90 44%

Golvspånskiva (SWEDISOL) 0,022 0,14 0,157 3,50E+04 0,40
T4 20,636 18,32 7,51 41%

Foam 0,0016 0,031 0,052 3,00E+05 3,39
T5 20,886 18,52 4,12 22%

Parkettgolv 0,014 0,14 0,100 1,00E-05 1,40E+03 0,02
T6 21,370 18,86 7,90 42%

Rsinne 0,130 0,00E+00 0,00
22,000 19,41 7,90 41%

Ti 22,000
Rtot= 2,478 Ztot= 353900

U=1/R= 0,404 vi-vu= 4
ΔU=U-0,01 0,394Enligt swedisol ska ett rev. U-värde tas fram:
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lambda

sågspån(λ=0,08)  + balk resultant = 0,0872

Träbjälklag med golvvärme med 150 mm kutterspån

Skikt d λ R T (°C) vs (g/m3) ơ (m2/s) Z (s/m) Δv (g/m3) v (g/m3) RF (%)

Tu 10,000 9,4 8,1 86%

Rse ute 0,040 0 0,00

T1 10,621 9,64 8,10 84%

Blindbotten av fungibehandlad 0,009 0,14 0,043 1,20E-06 7,50E+03 4,00

T2 11,288 9,95 4,10 41%

Bjälklag med kutterspån (isolering) 0,15 0,0872 1,720 0,00E+00 0,00

T3 37,983 51,2 4,10 8%

Rsinne 0,130 0,00E+00 0,00

40,000 51,2 4,10 8%

Ti 40,000

Rtot= 1,933 Ztot= 7500

U=1/R= 0,517 vi-vu= 4
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lambda

sågspån(λ=0,08)  +balk resultant = 0,0872

Träbjälklag utan golvvärme, med 150 mm kutterspån

Skikt d λ R T (°C) vs (g/m3) ơ (m2/s) Z (s/m) Δv (g/m3) v (g/m3) RF (%)

Tu 10,000 9,4 8,1 86%

Rse ute 0,040 0 0,00

T1 10,214 9,51 8,10 85%

Blindbotten av fungibehandlad 0,009 0,14 0,043 1,20E-06 7,50E+03 0,08

T2 10,444 9,64 8,02 83%

Bjälklag med kutterspån (isolering) 0,15 0,0872 1,720 1,00E-05 1,50E+04 0,17

T3 19,652 16,98 7,85 46%

Golvspånskiva (SWEDISOL) 0,022 0,14 0,157 3,50E+04 0,39

T4 20,493 17,79 7,46 42%

Foam 0,0016 0,031 0,052 3,00E+05 3,34

T5 20,769 18,1 4,12 23%

Parkettgolv 0,014 0,14 0,100 1,00E-05 1,40E+03 0,02

T6 21,304 18,63 7,85 42%

Rsinne 0,130 0,00E+00 0,00

22,000 19,41 7,85 40%

Ti 22,000

Rtot= 2,242 Ztot= 358900

U=1/R= 0,446 vi-vu= 4

ΔU=U-0,01 0,436Enligt swedisol ska ett rev. U-värde tas fram:
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lambda

Mineralull + balk resultant = 0,0491

Träbjälklag med golvvärme med 150 mm mineralull

Skikt d λ R T (°C) vs (g/m3) ơ (m2/s) Z (s/m) Δv (g/m3) v (g/m3) RF (%)

Tu 10,000 9,4 8,1 86%

Rse ute 0,040 0 0,00

T1 10,367 9,57 8,10 85%

Blindbotten av fungibehandlad 0,009 0,14 0,043 1,20E-06 7,50E+03 1,33

T2 10,762 9,69 6,77 70%

Bjälklag med 150 mm MU 0,15 0,0491 3,055 1,00E-05 1,50E+04 2,67

T3 38,807 51,2 4,10 8%

Rsinne 0,130 0,00E+00 0,00

40,000 51,2 4,10 8%

Ti 40,000 0

Rtot= 3,268 Ztot= 22500 4,00

U=1/R= 0,306 vi-vu= 4
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lambda

Mineralull + balk resultant = 0,05112

Träbjälklag utan golvvärme, med 150 mm mineralull

Skikt d λ R T (°C) vs (g/m3) ơ (m2/s) Z (s/m) Δv (g/m3) v (g/m3) RF (%)

Tu 10,000 9,4 8,1 86%

Rse ute 0,040 0 0,00

T1 10,139 9,45 8,10 86%

Blindbotten av fungibehandlad 0,009 0,14 0,043 1,20E-06 7,50E+03 0,08

T2 10,288 9,57 8,02 84%

Bjälklag med MU 0,15 0,05112 2,934 1,00E-05 1,50E+04 0,17

T3 20,477 17,79 7,85 44%

Golvspånskiva (SWEDISOL) 0,022 0,14 0,157 3,50E+04 0,39

T4 21,022 18,32 7,46 41%

Foam 0,0016 0,031 0,052 3,00E+05 3,34

T5 21,201 18,52 4,12 22%

Parkettgolv 0,014 0,14 0,100 1,00E-05 1,40E+03 0,02

T6 21,549 18,86 7,85 42%

Rsinne 0,130 0,00E+00 0,00

22,000 19,41 7,85 40%

Ti 22,000

Rtot= 3,456 Ztot= 358900

U=1/R= 0,289 vi-vu= 4

ΔU=U-0,01 0,279Enligt swedisol ska ett rev. U-värde tas fram:
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lambda

Mineralull + balk resultant = 0,05112

Träbjälklag med golvvärme med 220 mm mineralull 

Skikt d λ R T (°C) vs (g/m3) ơ (m2/s) Z (s/m) Δv (g/m3) v (g/m3) RF (%)

Tu 10,000 9,4 8,1 86%

Rse ute 0,040 0 0,00

T1 10,266 9,57 8,10 85%

Blindbotten av fungibehandlad 0,009 0,14 0,043 1,20E-06 7,50E+03 1,02

T2 10,551 9,69 7,08 73%

Bjälklag 0,22 0,05112 4,304 1,00E-05 2,20E+04 2,98

T3 39,137 51,2 4,10 8%

Rsinne 0,130 0,00E+00 0,00

40,000 51,2 4,10 8%

Ti 40,000 0

Rtot= 4,517 Ztot= 29500 4,00

U=1/R= 0,221 vi-vu= 4
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lambda

Mineralull + balk resultant = 0,05112

Träbjälklag utan golvvärme, med 220 mm mineralull

Skikt d λ R T (°C) vs (g/m3) ơ (m2/s) Z (s/m) Δv (g/m3) v (g/m3) RF (%)

Tu 10,000 9,4 8,1 86%

Rse ute 0,040 0 0,00

T1 10,099 9,45 8,10 86%

Blindbotten av fungibehandlad 0,009 0,14 0,043 1,20E-06 7,50E+03 0,08

T2 10,206 9,51 8,02 84%

Bjälklag med MU 0,22 0,05112 4,304 1,00E-05 2,20E+04 0,24

T3 20,909 18,22 7,78 43%

Golvspånskiva (SWEDISOL) 0,022 0,14 0,157 3,50E+04 0,38

T4 21,300 18,63 7,39 40%

Foam 0,0016 0,031 0,052 3,00E+05 3,28

T5 21,428 18,74 4,12 22%

Parkettgolv 0,014 0,14 0,100 1,00E-05 1,40E+03 0,02

T6 21,677 19,08 7,78 41%

Rsinne 0,130 0,00E+00 0,00

22,000 19,41 7,78 40%

Ti 22,000

Rtot= 4,825 Ztot= 365900

U=1/R= 0,207 vi-vu= 4

ΔU=U-0,01 0,197Enligt swedisol ska ett rev. U-värde tas fram:
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lambda

Mineralull + balk resultant = 0,05112

Träbjälklag med golvvärme med 220 mm mineralull och 50 mm västkustskiva

Skikt d λ R T (°C) vs (g/m3) ơ (m2/s) Z (s/m) Δv (g/m3) v (g/m3) RF (%)

Tu 10,000 9,4 8,1 86%

Rse ute 0,040 0 0,00

T1 10,200 9,57 8,10 85%

Blindbotten av 1 västkustskiva 0,05 0,033 1,515 2,50E-05 2,00E+03 0,33

T2 17,790 10,14 7,77 77%

Bjälklag med MU 0,22 0,0511 4,304 1,00E-05 2,20E+04 3,67

T3 39,349 51,2 4,10 8%

Rsinne 0,130 0,00E+00 0,00

40,000 51,2 4,10 8%

Ti 40,000

Rtot= 5,989 Ztot= 24000

U=1/R= 0,167 vi-vu= 4
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lambda

Mineralull + balk resultant = 0,05112

Träbjälklag med golvvärme med 220 mm mineralull och 50 mm västkustskiva

Skikt d λ R T (°C) vs (g/m3) ơ (m2/s) Z (s/m) Δv (g/m3) v (g/m3) RF (%)

Tu 10,000 9,4 8,1 86%

Rse ute 0,040 0 0,00

T1 10,076 9,45 8,10 86%

Blindbotten av 1 västkustskivor 0,05 0,033 1,515 2,50E-05 2,00E+03 0,02

T2 12,963 11,34 8,08 71%

Bjälklag med MU 0,22 0,05112 4,304 1,00E-05 2,20E+04 0,24

T3 21,164 18,52 7,83 42%

Golvspånskiva (SWEDISOL) 0,022 0,14 0,157 3,50E+04 0,39

T4 21,463 18,86 7,45 39%

Foam 0,0016 0,031 0,052 3,00E+05 3,33

T5 21,562 18,97 4,12 22%

Parkettgolv 0,014 0,14 0,100 1,00E-05 1,40E+03 0,02

T6 21,752 19,49 7,83 40%

Rsinne 0,130 0,00E+00 0,00

22,000 19,41 7,83 40%

Ti 22,000

Rtot= 6,298 Ztot= 360400

U=1/R= 0,159 vi-vu= 4

ΔU=U-0,01 0,149

Bilaga 22



Material λ  W/(m·K)

Västkustskiva 0,033

Mineralull 0,039

Kutterspån 0,08

Träreglar 0,14
Blindbotten 

fungibehandlad och 

träbaserad 0,14

Golvspånskiva 0,14

Parkettgolv 0,14

Golvfoam 0,031

Bilaga 23
Tabell 20, Lambdavärden. 
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Stöd 
WWF

(http://www.wwf.se/insamlingsportal)
 (https://www.facebook.com/VarldsnaturfondenWWF?fref=ts) (https://twitter.com/WWFSverige )

(http://www.youtube.com/user/wwfsweden) (https://instagram.com/stoppatjuvjakten_wwf)
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(http://de17a.com/a/31153.click)

Vad händer med klimatet?
Det är nästintill omöjligt att överskatta klimathotet. Utsläppen av växthuser ökar fortare än 
väntat och konsekvensen är att vår jord värms upp allt snabbare. 

Den globala uppvärmningen får katastrofala följder, som global avsmältning av glaciärer, höjda havsnivåer, fler 
översvämningar, stormar och skogsbränder och att extremtemperaturer uppnås allt oftare. De fattigaste och mest 
sårbara människorna på vår planet drabbas hårt, bland annat på grund av hotad livsmedelsproduktion. Därtill hotas 
viktiga arter, livsmiljöer och hela ekosystem. Läs mer om klimatförändringarna, människans påverkan och vilka 
lösningar WWF tror på.

Klimatförändringarna går allt snabbare
Ser vi till historien har klimatet alltid förändrats. Vår jord har varit både varmare och kallare beroende på det 
varierande avståndet till solen, våra kontinenters rörelser och den kemiska sammansättningen i atmosfären. Tidigare 
klimatförändringar har tagit många tusen år, men nu ökar medeltemperaturen snabbare än normalt. Det beror främst 
på att vi människor bränner mycket fossil kol, olja och gas.

Den naturliga växthuseffekten ökas på

Den så kallade växthuseffekten är ett naturligt fenomen. Utan den skulle det liv som finns på jorden idag inte vara 
möjligt. Benämningen används just för att beskriva vissa gasers påverkan på klimatet. Växthusgaserna kan liknas vid 
en filt som lägger sig runt jorden – och under "filten" blir det varmare, som inne i ett växthus. 

Vår viktigaste växthusgas är helt vanlig vattenånga, som står för det mesta av den naturliga effekten. Andra naturligt 
förekommande växthusgaser är koldioxid, metan och lustgas. Mänskliga aktiviteter ligger bakom utsläpp av både 
naturligt förekommande växthusgaser och ett stort antal konstgjorda gaser, exempelvis freoner. 

Isbjörnen är en av de arter som redan idag drabbas av den globala uppvärmningen.

Många förändringar i uppvärmningens spår
Den globala uppvärmningen innebär mycket mer än att det blir några grader varmare. Vårt klimatsystem är komplext 
och en global medeltemperaturökning leder till förändringar som får nya konsekvenser.

Haven har tagit upp hela 90 procent av energiökningen i klimatsystemet de senaste 40 åren. Haven har även 
absorberat en tredjedel av människans koldioxidutsläpp, vilket redan har lett till en påbörjad försurning av våra hav.

Ett annat exempel är hur den accelererande växthuseffekten bidrar till att mark som länge varit frusen året runt tinar – 
då lösgörs växthusgasen metan. När glaciärer och havsistäcket smälter barläggs dessutom mark och oceaner. De har 
mörkare ytor än det tidigare is- och snötäcket. Som en direkt koppling reflekteras mindre solstrålning och 
uppvärmningen förstärks ytterligare.

(http://track.adform.net/C/?
bn=9913695;C=0)
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En oroväckande tanke är att vår planet skulle kunna fångas i en snabbt nedåtgående spiral till följd av naturliga 
negativa fenomen och konsekvenser som dessa. Den här typen av risker gör arbetet med att minimera den mänskliga 
påverkan på klimatet genom att sluta förbränna fossila bränslen ännu mer akut.  

Läs mer om människans påverkan på klimatet » (http://www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/mnsklig-pverkan/1124268-
mnsklig-pverkan-klimat)

Senast uppdaterad 2015-11-30

Klimatförändringarna

Läs om klimatförändringarna, människans påverkan och vilka lösningar WWF tror på.

Vad händer med klimatet? (http://www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/vad-r-klimatfrndringarna/1124260-vad-r-
klimatfrndringarna)

Människans påverkan (http://www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/mnsklig-pverkan/1124268-mnsklig-pverkan-klimat)
Konsekvenser (http://www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/konsekvenser/1124276-konsekvenser-klimat)
Lösningar (http://www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/lsningar/1124285-lsningar-klimat)
WWFs klimatmål (http://www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/ww-fs-klimatml/1165957-ww-fs-klimatml-klimat)

Klimatvittne: Vladilen Ivanovich Kavry, 
Chukotka, Ryssland
"Under min livstid har jag noterat märkbara förändringar i havsisens cykel av frysning och smältning. 
Isbildningen varar nu under en månad, det är längre än förut. Isen börjar brytas upp en månad tidigare än 
förr."

Tundra, Sibirien.
Den accelererande växthuseffekten kan bidra till att mark som länge varit frusen året runt tinar – då lösgörs 
växthusgasen metan.

Lär dig mer om klimatfrågan

 DELA MED DIG!
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Kontakt (http://www.wwf.se/vrt-arbete/om-
wwf/kontakta-oss/1122878-kontakta-oss-
karta)
Världsnaturfonden WWF
Ulriksdals Slott, 170 81 Solna
()
Telefonväxel: 08-624 74 00
Medlemsservice:08-624 74 14
E-post: info@wwf.se (mailto:info@wwf.se)

Plusgiro: 90 1974-6 (vid enskilda gåvor)
Bankgiro: 901-9746 (vid enskilda gåvor)
Swish: 901 9746
Öppettider: Vardagar kl 08.30-16.30

WWF
Om WWF (http://www.wwf.se/vrt-arbete/om-
wwf/1122807-om-wwf)
Frågor och svar (http://kontakt.wwf.se)
Historik (http://www.wwf.se/vrt-arbete/om-
wwf/historik/1122850-ww-fs-historia)
Lediga jobb (http://www.wwf.se/vrt-arbete/om-
wwf/lediga-jobb/1123154-lediga-jobb)
Pressrum (http://www.wwf.se/press/pressrum/1122838-
pressrum-startsida)
Vad tycker WWF - Remissvar
(http://www.wwf.se/press/pressrum/remissvar/1548846-
remissvar-2015)
Organisation (http://www.wwf.se/vrt-arbete/om-
wwf/styrelsefrtroenderd/1128043-styrelsefrtroenderd)
Fiskguiden (http://www.wwf.se/vrt-arbete/hav-och-
fiske/ww-fs-fiskguide/1243694-ww-fs-fiskguide-nr-du-
ska-kpa-miljvnlig-fisk)
Köttguiden  (http://www.wwf.se/vrt-arbete/ekologiska-
fotavtryck/kttguiden/1595300-ww-fs-kttguide)
WWF på Facebook
(https://www.facebook.com/VarldsnaturfondenWWF?
fref=ts)
WWF på You tube
(http://www.youtube.com/user/wwfsweden)
Volontär (http://www.wwf.se/vrt-arbete/om-wwf/lediga-
jobb/1123154-lediga-jobb)
English (http://www.wwf.se/header/english/1129071-
about-wwf)

Vårt arbete
Här arbetar WWF (http://www.wwf.se/vrt-arbete/hr-
arbetar-wwf/1232877-wwf-projektkarta)
Arter (http://www.wwf.se/vrt-arbete/arter/1122825-arter)
Klimat (http://www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/1164070-
klimat-startsida)

Stöd WWF
Bli fadder 
(http://www.wwf.se/insamlingsportal/fadder/1346667-
fadder-samlingssida)

På följande hemsidor kan du läsa mer om klimatfrågan:

Svenska sidor
Naturvårdsverket om klimatpåverkan

(http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/) SVT om väder
(http://www.svt.se/vader/)
Engelska sidor

WWFs internationella hemsida (http://www.panda.org/climate)
Om klimatkonventionen 

    och Kyotoprotokollet (http://unfccc.int/2860.php)
FNs klimatpanel (http://www.ipcc.ch/)
Goddard Space Data center (NASA) (http://www.gsfc.nasa.gov/)
Save Our Climate (http://www.saveourclimate.org/)
World Meteorological Organization (http://www.wmo.ch/)
BBC om klimatförändring (http://news.bbc.co.uk/1/hi/in_depth/sci_tech/2000/climate_change/default.stm)
BBC news Guide to climate change

(http://news.bbc.co.uk/1/shared/spl/hi/sci_nat/04/climate_change/html/climate.stm)
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Ekologiska fotavtryck (http://www.wwf.se/vrt-
arbete/ekologiska-fotavtryck/1127697-ekologiska-
fotavtryck)
Skog (http://www.wwf.se/vrt-arbete/skog/1255316-skog-
i-vrlden)
Regnskog (http://www.wwf.se/vrt-
arbete/regnskog/1241122-rdda-regnskogen)
Hav och Fiske (http://www.wwf.se/vrt-arbete/hav-och-
fiske/1133322-hav-och-fiske-startsida)
Illegal handel (http://www.wwf.se/vrt-arbete/illegal-
handel/1122930-illegal-handel)
Hållbara städer (http://www.wwf.se/vrt-arbete/hllbara-
stder/1510051-hllbara-stder-start-20)
Hållbar ekonomi (http://www.wwf.se/vrt-arbete/hllbar-
ekonomi/1593509-hllbar-ekonomi-startsida)
Jordbrukslandskap (http://www.wwf.se/vrt-
arbete/jordbrukslandskap/1122999-
jordbrukslandskapet)
Våtmarker/Sötvatten (http://www.wwf.se/vrt-
arbete/vtmarkerstvatten/1355265-vtmarker-och-
stvatten)
Människa och natur (http://www.wwf.se/vrt-
arbete/mnniska-och-natur/1594595-mnniska-och-natur-
i-harmoni)
Innovativ naturvård (http://www.wwf.se/vrt-
arbete/innovativ-naturvrd/1380625-innovativ-naturvrd-
ett-initiativ-frn-vrldsnaturfonden-wwf)
Utbildning 
(http://www.wwf.se/utbildning/utbildning/1522412-
utbildning)

OK 

Ge en gåva 
(http://www.wwf.se/insamlingsportal/gvor/ge-
online/1347023-sknk-en-gva)
Ge en gåva via Swish
(http://www.wwf.se/insamlingsportal/gvor/ge-via-
sms/1453381-ge-med-mobilen)
Ge en gåva via SMS
(http://www.wwf.se/insamlingsportal/gvor/ge-via-
sms/1453381-ge-med-mobilen)
Ge en minnesgåva
(http://www.wwf.se/insamlingsportal/gvor/minnesgva/13470
minnesgva)
Ge en gratulationsgåva
(http://www.wwf.se/insamlingsportal/gvor/uppvaktning/134
telegram-uppvaktning)
Starta din egen insamling (http://egeninsamling.wwf.se/ )
Bli stödjande medlem
(http://www.wwf.se/insamlingsportal/medlem/wwf-
vn/1389275-wwf-vn-2016)
Riktlinjer för insamling (http://www.wwf.se/source.php?
id=1573637)
Riktlinjer för personuppgifter
(http://www.wwf.se/source.php?id=1615294)

För unga
Bli medlem i Panda Planet
(http://www.wwf.se/insamlingsportal/medlem/panda-
planet/1347043-panda-planet-8211-wwf-fr-alla-barn-och-
barnbarn)

För företag
Ge en företagsgåva
(http://www.wwf.se/fretag/fretagssamarbeten/fretagsgva/14
fretagsgva2015)
Bli Vänföretag
(http://www.wwf.se/insamlingsportal/fretag/1522115-
vnfretag-anml-dig-nu)

Få vårt nyhetsbrev
* E-postadress:

Jag vill ha mer information från WWF

*Fyll i säkerhetskoden:
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(http://www.wwf.se)

En framtid där människan lever i harmoni med naturen.

Copyright © 2015 Världsnaturfonden WWF. Ansvarig utgivare: Mariann Eriksson (mailto:mariann.eriksson@wwf.se). 
Om cookies (http://www.wwf.se/wwf/1122822-information-om-cookies).
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VÄSTKUSTSKIVA
Ladda ned datablad

A1 33

PRODUKT
Västkustskiva är en isoleringsskiva som är perfekt för såväl befintliga som 
nya ventilerade ytterväggar. Västkustskivan är tillverkad av obrännbar, fukt- 
och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Skivans densitet gör att inget 
vindskydd behövs. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Används som heltäckande isolering i det yttersta skiktet på yttervägg med 
regelstomme eller vid tilläggsisolering. Monteras med hjälp av distanshylsor 
och plastbrickor. 

TEKNISKA EGENSKAPER 
Område Beskrivning Standard

Värmekonduktivitet λ  = 33 mW/mK EN 12667

Värmemotstånd mm 50 80

m K/W 1,52 2,42

EN 12667

Brandklass Euroklass A1 EN 13501-1

Vattenabsorption Korttid, WS ≤ 1 kg/m² EN 1609

Tjocklekstolerans T4 EN 823

Densitet Ca 70 kg/m³

Dimensionsstabilitet Dimensionsförändring = 0

Ångdiffusion MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft) EN 10456

Beskrivningskod MW-EN13162-T4-DS(70,90)-WS-MU1

Produktcertifikat Certifikat

Enheter på pall

Produktmärkning
ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna
är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull
heter standarden SS-EN 13162 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader
- Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning”.
ROCKWOOL byggisolering är anslutet till Keymark enligt SS/EN (Svensk
Standard/EuropaNorm), som är en tredje parts kontroll av samtliga
deklarerade produktegenskaper enligt SS-EN 13162.

D

2

Dimensioner (mm) Art. nr. Skivor/ Paket m /Pall

2700 x 1200 x 50 217274 24 77,76
2700 x 1200 x 80 217319 15 48,6

2
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SKILLNADER SOM MÄRKS

Förpackningsinformation

Lätt isolering levereras komprimerad i helförslutna plastförpackningar. Plasten är av typ PE-LD. 
Merparten av ROCKWOOL byggisolering levereras på engångspall, format 1200x1200 eller 
1200x2400 mm, med 16-30 paket/pall. Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar 
med plast av typ PE-LD eller lösa skivor på engångspall täckt med plasthuv.

Denna produkt kan användas i

LÄTTA YTTERVÄGGAR

TRÄREGELVÄGG

Relaterade produkter

SKALMURSSKIVA

VÄSTKUSTSKIVA - DISTANSHYLSA

VÄSTKUSTSKIVA - PLASTBRICKA

Ladda ner vår broschyr

Programs

SPARA PENGAR!

Ger dig ett snabbt svar på hur mycket pengar din tänkta tilläggsisolering ger. Redovisas 
både i kronor och koldioxid.

MATERIALINFORMATION
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Copyright © 2016, ROCKWOOL AB Ansvarsbegränsning Tips för att arbeta med mineralull

Koncernen ROCKWOOL är världens ledande leverantör av produkter och lösningar baserade på stenull. Utöver isoleringsprodukter levererar koncernen 
akustikundertak, fasadskivor, växtsubstrat, produkter för buller- och vibrationsdämpning vid vägar och järnvägar och mycket mer. Koncernen omsatte 
2014 Eur 2.180,4 miljoner och sysselsätter över 11.000 medarbetare. Huvudkontoret ligger utanför Köpenhamn. Företaget är noterat på NASDAQ 
Copenhagen.

Byggvarudeklaration
Säkerhetsdatablad
Etikettinformation

Västkustskiva - Isolering från utsidan med västkustskiva

Yttervägg
-Isolering från utsidan med västkustskiva
Genom att isolera utvändigt med ROCKWOOL Västkustskiva får man en heltäckande
isolering som bryter alla köldbryggor och förbättrar konstruktionens värmeisolering. Välj så
tjock isolering som är estetiskt möjligt. Ju tjockare isolering, desto mer energi sparar du i
framtiden.

1.
Starta med att fästa skivorna på plats med 
hjälp av spik/skruv och plastbricka cirka 6 
st/m2. 

Skarvarna ska läggas kant i kant så att inga 
springor uppstår. Vid regelstomme sker 
skarvning på regel. 

2.
För montering av spikläkt används 
distanshylsa, 4 st/m2, som monteras 
genom isoleringen. Hylsorna monteras med 
ett centrumavstånd på 600 mm. Utanpå 
distanshylsorna monteras spikläkt med 2 st 
spik/skruv vid varje hylsa. 

3.
Spika träpanelen på spikläkten. 

Page 3 of 3Västkustskiva

2016-04-18http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/1637/byggisolering/vaestkustskiva

Bilaga 25



Fuktcentrum
LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Myt eller Fakta - Krypgrund är en fuktsäker grundläggning?
Med krypgrund avses ett grundläggningssätt där huset vilar på låga grundmurar så att det bildas ett hålrum under huset. Normalt är detta utrymme 
ventilerat med uteluft och kallas därför uteluftventilerad krypgrund. Den här konstruktionen har använts under lång tid och kallades tidigare 
”torpargrund”. Dock skiljer sig dagens krypgrund på några punkter väsentligt från den gamla torpargrunden. Värmeisoleringen i bjälklaget över 
kryprummet är mycket bättre idag än tidigare, kryprummet ventileras lika mycket under hela året medan torpargrunden tätades mot luftväxling 
under vintern och slutligen spreds det viss värme i torpargrunden från fundamentet till spisen. Sammantaget blir klimatet i den uteluftventilerade 
krypgrunden gynnsamt för tillväxt av mikroorganismer under sommaren vilket framgår nedan. 

Skälen till att kryprumsgrundläggning är vanligt förekommande är både ekonomiska och tekniska. Grunden är en förhållandevis prisvärd lösning 
med flera tekniska fördelar och för småhuskonstruktioner med volymelement den enda rimliga. 

Moderna krypgrunder 
Klimatet i krypgrunderna har förändrats i takt med att golvbjälklaget har blivit allt bättre värmeisolerat. Detta tillsammans med att krypgrunden 
ventileras lika mycket sommar som vinter ger fuktförhållanden i grunden som styrs av uteklimatet. När det är kallt ute kyler ventilationsluften 
marken i grunden. Denna markkyla finns kvar på sommaren när varm och fuktig luft ventileras in i grunden. Luften kyls av och den relativa 
fuktigheten stiger, ofta till mättnad och det kan ske kondensutfall både på blindbotten och på markytan. Alltså, även i en korrekt utförd grund utan 
inläckande vatten och utan fuktavgivning från marken sker detta. Uteluftventilerad grund är fuktig under sommaren. 

Om grunden är illa utförd så att vatten rinner in eller fukt avdunstar från blöt mark kan klimatet i grunden bli fuktigt under hela året och då finns 
det stor risk för att även röta utvecklas. Men det är alltså fuktigt under sommaren även i en väl utförd krypgrund och under denna tid är det också 
är relativt varmt i grunden. Detta ger mycket gynnsamma förhållanden för tillväxt av mögel och bakterier. Det är inte alltid som denna påväxt 
syns för blotta ögat men om man analyserar prover från blindbotten, träreglar och syllar finner man påväxt i större eller mindre omfattning i alla 
uteluftventilerade grunder. Detta leder emellertid inte automatiskt till att det känns elak lukt vare sig i grunden eller inne i byggnaden. Men 
förekomsten av tillväxt varje sommar innebär en risk för att detta så småningom utvecklas till ett problem. 

Gammal torpargrund bättre
Torpargrunden i hus från förr var inte en riskkonstruktion på samma sätt som krypgrunden är i nyare hus. Torpargrunden ventilerades inte på 
vintern för då ville man undvika kalla golv. Man täppte igen ventilationshålen och skottade snö eller lade ris mot grunden för att värmeisolera 
den. Fundamentet för spisen spred värme i grunden och när man på våren öppnade ventilationshålen efter vintern var grunden, om inte varm, så 
dock inte så kall som dagens uteluftventilerade grund är. Av detta skäl fungerade den gamla torpargrunden betydligt bättre, den gav någorlunda 
varma golv på vintern och denna värme höll grunden torr. 

Sammanfattningsvis kan en jämförelse mellan den moderna, uteluftventilerade krypgrunden och den gamla torpargrunden från fuktteknisk 
synpunkt se ut så här. Tre principiella förändringar har alla medverkat till att den uteluftventilerade krypgrunden blivit mera fuktkänslig. 

Modern krypgrund Gammal torpargrund Fukttekniska konsekvenser

Bra ventilation, lika stor sommar 
och vinter.

Ingen ventilation på vintern då man 
ville undvika kalla golv.

Ventilationen vintertid för in kyla i 
den moderna krypgrunden. Den 
kylan finns kvar i marken när varm 
och fuktig luft kommer in 
sommartid. Då kyls luften och den 
relativa fuktigheten stiger.

Välisolerat bjälklag. Dåligt isolerat bjälklag. Det värmetillskott som 
torpargrunden fick genom 
bjälklaget höjde temperaturen och 
sänkte den relativa fuktigheten.

Ingen värmekälla. Fundamentet för spisen spred värme 
i grunden.

Det värmetillskott som 
torpargrunden fick från spisen höjde 
temperaturen och sänkte den 
relativa fuktigheten.
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Figur 1.      Skiss som visar en modern uteluftsventilerad krypgrund. Grunden är välisolerad och det finns ventiler runt om huset som ger god 
genomluftning av grunden och på marken ligger en plastfolie som skyddar mot markfukt. 

Figur 2.          Skiss som visar en gammal torpargrund. Den övre figuren visar vinterförhållanden när ventilationsöppningarna sattes igen. På 
insidan skottade man upp en mullbänk mot stenfoten för att isolera mot kylan. Fundamentet för spisen spred värme. När ventilerna öppnades efter 
vintern kom den varma och fuktiga sommarluften in i ett utrymme som redan var uppvärmt. 

Sidansvarig: 2015-11-06 
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dinbyggare.se
Tips för dig som ska renovera och bygga om

Startsida / Husgrund & Mark / Vad är en torpargrund

Vad är en torpargrund

Klassisk torpargrund eller krypgrund som är ett moderna ord.

Torpargrund är en av de enklare formerna av grund till 
en byggnad, såsom ett bostadshus. Det är också en av 
de vanligare varianterna av husgrund i äldre hus. 
Torpargrunden har som främsta syfte att lyfta själva 
huset från marken och därigenom undviks fuktskador. 

Husgrund & 
Mark
- 100-tals tips »

Här hittar du massor 

av tips när du ska 

reparera husgrund 

och anlägga mark.

Populära husgrund & 

markartiklar

Så får du 
en säkrare 
husgrund

Tio frågor 
att ställa 

STARTSIDA INTERIÖRT EXTERIÖRT GÖR DET SJÄLVTIPS

ÖVERSIKT A – Ö

Sök …
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Med dagens uppvärmningssystem och golvisolering kan 
däremot torpargrunden bli en källa till problem.

Klassisk torpargrund

En klassisk torpargrund är byggd direkt på marken. 
Själva grunden är tillverkad av natursten som bildar en 
mur som huset kan stå på. De första krypgrunderna dök 
upp på 1800-talet. På den tiden byggdes en mullbänk 
mot stenen och själva skorstenstocken gick rakt ner i 
golvet. Då eldstaden var igång året runt och näst intill 
dygnet runt (det var ju också spisen att laga mat på) 
värmdes hela stocken kontinuerligt. Det in sin tur gav 
värme till grunden i huset som därmed också höll sig 
torr och fräsch.

Problem med klassisk torpargrund

En klassisk torpargrund har egentligen inga lufthål. De 
som fanns, var till för katten och sattes igen när kylan 
trängde in. Däremot hölls värmen i husgrunden uppe av 
skorstensstocken och det var det som höll fukten 
stången. Idag har spisar i huset inte samma användning. 
De används inte jämnt för att laga mat i, utan används 
mer för att värma upp under vintertid. Det är inte 
tillräckligt för att hålla fukten borta. Därmed blir ofta en 
krypgrund fuktig med tiden. Än värre blir det med att 
golven isolerats, så att fukt inte kan tränga igenom 
trälagret i botten av huset, utan stängs inne i själva 
grunden. Förr, var golven glesa plank, där luften kunde 
passera.

Krypgrund

En krypgrund är en variant av torpargrund som har en 
mer modern historia. De stammar från 1960-talet. Det 
har ett väl isolerat bjälklag och ses tyvärr ofta som en 
riskkonstruktion. Den kalla luften i krypgrunden ger 
orsak till rötskador och liknande. Ventilationen, som 
många försöker förbättra för att minska problemet – är 

- Se alla
husgrund &
markartiklar »

inför en 
omdräneri
ng

Dränering 
– så går
det till

Förbättra 
torpargrun
den – 
spara 
stora 
mängder 
energi

Avfuktare 
en billig 
lösning för 
fuktproble
m i 
krypgrund
en

Marksten – 
Tips när 
du ska 
välja sten

Betongste
n – 
Marksten 
av betong

Led bort 
vattnet 
från 
husgrunde
n på ett 
enkelt sätt
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faktiskt en av orsakern till trasslet. I ventilationssystemet 
strömmar fuktig luft in och som inte kan torka upp då 
grunden är kall den med. Under sommaren kyls den luft 
som kommer in – då skapas också en högre relativ 
luftfuktighet och rötan blir ett faktum. Det är istället 
själva krypgrunden som ska isoleras ordentligt.

Relaterade artiklar

Se alla husgrund & markartiklar »

Källargrund – 
Ha koll på 
källargrunden

Cellplast – ett 
alltmer 
eftertraktat 
isoleringsmat

Förbättra 
torpargrunde
– spara stora
mängder
energi

Betongplatta 
på mark – 
Enkel och 
prisvärd 
husgrund

Fuktskador i 
källaren – 
hur vanligt är 
det och vem 
får betala?

Så får du en 
säkrare 
husgrund
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Badrum

Bastu

Energi & Värme

Golv

Kök

Maskiner & 
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Måla

Möbelrenovering

Heminredning
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Pool

Skorsten

Tak
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Detta är en utskrift från www.miljoforskning.formas.se, senast uppdaterad 
2008-10-20 13:30:54 

Av INGEMAR SAMUELSON
Ursprungligen publicerad i Miljöforskning 5-6/2007

Nya hus med putsade fasader har nästan alltid enstegstätade fuktkänsliga 
konstruktioner.   Foto: Ingemar Samuelson

Vatten på fel plats i nya hus 

Trots att kunskapen finns används den inte. Under senare år 
har ett flertal nybyggen visat sig ha problem med allvarliga 
fuktskador. Och problemen är större än man tidigare trott. 
Det visar undersökningar som gjorts av Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut SP. 

December
2007
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H

Fönsterbleck med motfall.

us bygger vi för att skapa en god innemiljö för dem som ska 
vistas där. Väggar, golv och tak ska skydda mot vind, kyla och 

nederbörd samt medverka till att byggnadens innemiljö har lagom 
temperatur, blir fri från drag och störande buller. Regnvatten och 
markfukt, snö och is ska hindras från att komma in i konstruktionerna 
och orsaka skador som kan störa innemiljön.

Fukt medverkar till att material 
bryts ner. Många material, som 
utsätts för fukt, kan angripas av 
bakterier, mögel och röta. Andra 
material kan korrodera. De flesta 
material ändrar form till följd av 
fukt. Fuktskador kan leda till allt 
från missfärgningar och måttliga 
dimensionsförändringar till 
materialkollaps och ohälsa. Eftersom väggar, golv och tak skiljer inne- 
och uteklimatet åt, kommer de yttre delarna att utsättas för nederbörd 
samtidigt som det sker en fuktvandring inifrån och ut. Detta kan leda 
till kondens och bidra till att delar av konstruktionen blir fuktig.

Enkla regler
Vid utformning av byggnadsdelar måste man ta hänsyn till alla 
fuktkällor och välja material som tål den miljö de utsätts för. Följande 
principer bör tillämpas vid projektering av en fuktsäker byggnad:

• Värmeisolera utvändigt
• I en flerskiktsvägg ska det mest ångtäta materialet sitta
invändigt
• Aldrig flera täta skikt i en konstruktion med fuktkänsliga
material
• Skydda känsliga material under lagring och bygge
• Se till att byggfukt kan torka ut innan skador sker
• Tillämpa extra säkerhet: Se till att fukt som kommer in
också kan ta sig ut.

Detta kan ske genom: 
- ventilerade skikt
- dränerande material
- vattenavledande material

En bra och grundläggande princip är att man ska dimensionera inte 
bara för vanliga fuktbelastningar som regn, markfukt, diffusion och 
konvektion utan även för det oväntade. Detta gör man genom en så 
kallad fuktsäkerhetsprojektering. I en sådan tar man hänsyn till fukt 
inifrån och utifrån och till fukt som kommer in till exempel i samband 
med bygget, vid ett läckage eller vid en anslutning som inte var tät. Av 
fuktsäkerhetsprojekteringen framgår hur fuktigt det kommer att bli i 
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Uteluftventilerad krypgrund och 
uteluftventilerad vind med 
lösullsisolering är båda 
riskkonstruktioner.

En putsad fasad
demonteras efter att man har 
fått indikationer på 
fuktskador inne i väggen.

olika delar av konstruktionen och hur lång tid det tar innan inbyggd 
fukt torkar. Beroende på vilka material som används kan 
konstruktionen accepteras eller förkastas.

Fel i nya hus
Under senare tid har allvarliga 
fuktproblem i enstegstätade, putsade 
väggar utan ventilering eller 
dräneringsmöjlighet kommit i fokus. 
Konstruktionen för dessa väggar bryter 
mot grundläggande principer för 
dimensionering. En vägg får inte ha två 
ångtäta skikt. Om fukt kommer in 
mellan skikten har den svårt att torka ut. 
En bättre princip är tvåstegstätning för 
att hindra regnvatten att komma in. 
Använder man enstegstätning bygger 
den på att vatten aldrig tillåts komma in. 
Och när så ändå sker kommer det att ta 
lång tid att torka väggen eftersom både 
insida och utsida är relativt täta.

"Beprövad lösning" ingen 
försäkring mot skador
Ökade krav på energihushållning, krav 
på god komfort samt krav på lägre 
byggkostnader har drivit fram nya material, nya konstruktioner och 
system. Förändringar har gjorts i avsikt att hushålla med resurser och 
energi till rimliga kostnader. Detta har i de flesta fall medfört bra 
byggnader. Men ibland har det blivit fel.

Samtidigt med att kraven på 
byggnaderna har ändrats har man inte 
bara utvecklat nya konstruktioner utan 
även gjort byggnadstekniska 
förändringar i väl beprövade 
konstruktioner. Man har inte varit 
medveten om att ökad värmeisolering 
eller förändrade 
ventilationsförhållanden har påverkat 
risken för fuktskador.

För att få en riskfri konstruktion när det 
gäller fuktskador måste olika material 
kombineras på ett korrekt sätt. Här kan 

det tyvärr ibland gå fel och då uppkommer skador. 

Page 3 of 6Vatten på fel plats i nya hus - Miljöforskning

2016-04-18http://miljoforskning.formas.se/sv/Nummer/December-2007/Innehall/Temaartiklar/V...

Bilaga 28



Mätare visar på fuktig 
regel. 

En infästning för markisen 
kan vara otät.

Otät anslutning vid skärmtak.

Ibland kan det dröja länge innan skador 
inuti en konstruktion upptäcks. Det kan 
innebära att man drar förhastade 
slutsatser om att en nyutvecklad lösning 
fungerar, vilket leder till att många hus 
hinner byggas med riskkonstruktioner.

Krypgrund och ventilerad vind
Exempel på "beprövade lösningar" som 
har blivit riskabla byggnadsdelar är 
moderna krypgrunder och ventilerade 
vindar.
En uteluftventilerad krypgrund är en 
riskkonstruktion. I den blir det under 
vissa tider på året så fuktigt att det växer 
mögel. Varför har en väl beprövad, 
traditionell konstruktion blivit en 
riskkonstruktion?

I den 
gamla 

torpargrunden, som är en äldre variant av krypgrunden, fanns det en 
viss värmetillförsel från den varma skorstensstocken, detta var positivt 
och minskade risken för fukt i grunden. Bjälklaget i torpargrunden var 
även dåligt värmeisolerat vilket gav ett visst värmeläckage som 
minskade risken för fukt. Grunden ventilerades inte alls under vintern 
eftersom detta hade lett till golvdrag. Även detta var positivt eftersom 
grunden inte kyldes ner under vintern.

 Nya krypgrunder har, av 
energihushållningsskäl, förändrats på 
flera sätt, och alla har ökat risken för 
fuktskador. För det första har isoleringen 
i bjälklaget blivit allt bättre. Detta 
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Påväxt av mögel på 
blindbotten trots att man har 
försökt att behandla mot 
mögel

Fönsterbleck tätat i efterhand.

Dåligt utformat fönsterbleck där 
vatten kan rinna in.

minskar läckaget av värme ner till 
grunden. För det andra ventileras 
grunden lika mycket sommar och vinter. 
För det tredje har värmekällan, 
skorstensstocken, tagits bort. Alla dessa 
förändringar har lett till ökad risk för 
mögelbildning. När varm och fuktig luft 
kommer in i grunden på sommaren kyls 
luften av och den relativa fuktigheten 
stiger, det är inte ovanligt att det till och 
med blir kondens i grunden. I den gamla 
torpargrunden blev det aldrig så kallt 
under vintern och därför fungerade den 
bättre.

Samma förändringar som har skett i 
uteluftventilerade krypgrunder har också 
skett i ventilerade vindar över väl 
isolerade bjälklag. Även i dessa 
konstruktioner blir det fuktigt under 
vissa delar av året, särskilt under 
vintern. Gamla erfarenheter ställs på 
ända när ventilationen av vinden, vilken 
brukar betraktas som en säkerhetsåtgärd 
för att undvika skador, under vissa 
förhållanden innebär att fukt tillförs och 
kondenserar. Riskerna för skador i 
vindsutrymmen blir allt tydligare ju mer 
värmeisolering som bjälklagen får. Då 
kan man inte bara hänvisa till gammal 
beprövad byggteknik - den gällde för helt andra förutsättningar.

Ytterväggar i våtrum
Väggar bakom kakel i våtrum skyddas av ett tätskikt som i många fall 
visat sig vara undermåligt. Fukt som läcker in bakom tätskiktet hamnar 
i en fuktkänslig gipsskiva som kan mögla. Hur kan det ha blivit så? 
Sannolikt har man valt tätskikt som varit utprovat för en annan 
konstruktion, exempelvis en vägg av sten som inte är alls lika känslig 
för skador. Skadeorsaken är att fukten vandrar genom en fukttätning 
som är mera vattentät än tät för vatttenånga in i en fuktkänslig skiva 
och hindras från att torka genom att det sitter en tät plastfolie på 
skivans andra sida. Även i detta fall har man brutit mot principen att 
inte ha fuktkänsliga material mellan täta skikt. Fukt som kommer in 
mellan skikten kan inte torka vilket leder till skador.

Författare :
Ingemar Samuelson är forskare i Byggnadsfysik vid SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut i Borås som också är medlem i 
Fuktcentrum. 
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• Information om pågående arbete och om aktuella rapporter finns på SPs hemsida
• och på Fuktcentrums hemsida.

RELATERADE LÄNKAR
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Webbplatsen använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Jag accepterar Läs mer

Fakta om klimat 
Jordens klimat blir allt varmare. FN:s klimatpanel IPCC har slagit fast 
att människans påverkan ligger bakom merparten av den 
temperaturökning som skett sedan 1900-talets mitt. Fortsatta utsläpp 
innebär fortsatt stigande temperatur. 

En av Hötorgsskraporna, Stockholm. Foto: Jakob Halaska / Megapix

Klimatet har varierat naturligt i alla tider. Men den snabba förändring som nu sker är människans verk. 
Mätningar visar att sedan 1900-talets början har medeltemperaturen ökat med cirka 0,9 grader. Det är inte 
bara luften som värms upp, även världshaven blir varmare och världens isar smälter.

Med klimat menas de genomsnittliga väderförhållandena under en längre tid. Det innebär att vi måste följa 
temperaturens variationer under årtionden för att kunna avgöra hur klimatet förändras. Det räcker inte med att 
titta på enstaka år. 

Tydliga budskap från klimatforskningen
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FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC utvärderar regelbundet kunskapsläget om klimatets 
förändring. Under 2013-2014 redovisades klimatpanelens femte samlade utvärdering (AR5). Panelen 
konstaterar i sin utvärdering bland annat att: 

• Vart och ett av de tre senaste årtiondena på jordytan har varit varmare än samtliga tidigare årtionden
sedan 1850. På norra halvklotet har perioden 1983–2012 sannolikt varit den varmaste 30-årsperioden
under åtminstone de senaste 1400 åren.

• Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären har stigit till nivåer utan motsvarighet under åtminstone
de senaste 800 000 åren. Koncentrationen av koldioxid har ökat med 40 procent sedan förindustriell
tid, i första hand till följd av förbränning av fossila bränslen och i andra hand på grund av förändrad
markanvändning.

•

Diagram från IPCC

Mer information

FN:s klimatpanel IPCC

FN:s klimatkonvention

EU:s klimatpolitik

 Mer om IPCC och deras rapporter
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Statistik om klimat

Mer om klimatförändringarna (SMHI)

IPCC: Effekter, sårbarhet och anpassning (SMHI)

IPCC: Utsläppstrend måste vändas (SMHI)

Snabbguide till IPCCs RCP-scenarier (pdf 1,6 MB)

Klimatstabilisering (pdf 2,5 MB)

Framtidens havsnivåer (pdf 981 kB)

Relaterad publikation

Relaterad statistik

Relaterat miljökvalitetsmål

 Begränsad klimatpåverkan

Sidan senast uppdaterad: 1 februari 2016 Sidansvarig: Pelle Boberg





 FN:s klimatpanel, Klimatförändring 2013, Den naturvetenskapliga grunden

Lägg i varukorg
Ladda ner (pdf 2,8 MB)

 Nationella utsläpp och upptag av växthusgaser
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Relaterade sidor
Klimatklivet
Beräkna dina utsläpp av luftföroreningar
Scenario för växthusgasutsläpp
Växthusgaser, utsläpp från jordbruk
Resultat för Klimatklivet











Relaterade publikationer
Klimatförändringen och miljömål
Air & Environment 2015 – Arctic
FN:s klimatpanel, Klimatförändring 2013, Den 
naturvetenskapliga grunden
Vilken effekt skulle sänkt temperatur i kylkedjan 
få på matsvinnet?
Åtgärder för minskat svinn i livsmedelsindustrin

KLIMAT OCH LUFT

 Klimat

 Klimatet förändras

 Därför blir det varmare

 Utsläppen av växthusgaser

 Klimatet i framtiden

 Luftföroreningar

 Luftstatistik

 Ozonskiktet
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Klimatavtal klubbat i Paris 
Världens länder har enats om ett nytt globalt och 
rättsligt bindande klimatavtal. Beslutet kom efter 
svåra slutförhandlingar vid klimatmötet COP21 i Paris. 
Det nya avtalet blir ramverket för ländernas 
klimatarbete under lång tid framöver. 

− Ett globalt klimatavtal är en milstolpe för världen och 
samarbetet för hållbar utveckling. Sverige har länge drivit på för 
ett avtal som stärker klimatarbetet. För första gången har vi ett 
globalt klimatavtal där alla bidrar och det är oerhört viktigt, 
säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Det rättsligt bindande avtalet innebär att världens länder nu har 
en gemensam plan för att minska klimatutsläppen. Avtalet slår 
fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 
grader och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 
grader. Texten säger också att länder successivt ska skärpa sina 
åtaganden.

− Nu har startskottet gått för ett kraftigt ökat klimatarbete för 
alla världens länder. Det svåra arbetet med att minska 
klimatutsläppen återstår. Sverige ska fortsätta visa ledarskap 
genom konkreta åtgärder på hemmaplan i bred samverkan med 
alla samhällsaktörer. Vi ska bli ett världens första fossilfria 
välfärdsländer och genom det inspirera och driva på andra, 
säger Åsa Romson.

Sverige har drivit på för ett ambitiöst avtal med tydliga 
målsättningar och regler för hur länderna ska redovisa sina 
utsläpp. Dessa element finns med i texten, men är inte så starka 
som Sverige hade velat. Vart femte år ska länderna samlas för 
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att se hur långt det samlade klimatarbete räcker, genom en så 
kallad stocktake. Denna översyn blir viktig för att kunna öka 
ambitionen över tid.

− Jag är glad att se att vi fått ett långsiktigt mål och en femårig 
cykel för att få länder att höja sina åtaganden. Sverige har tydligt 
drivit på för hög ambition i avtalet och det syns att vårt hårda 
arbete gett resultat. Nu måste vi fortsätta arbeta för att länder 
ska öka sina ambitioner så att målsättningarna kan omsättas till 
verklighet, säger Åsa Romson.

Klimat- och miljöminister Åsa Romson har under mötet haft 
förtroendet att medla inom två centrala frågor för avtalet: 
anpassning och frågan om skador och förluster. Inför mötet var 
motsättningarna många, särskilt i diskussionerna om skador och 
förluster. Trots det har länderna nu enats om en 
kompromisslösning som innebär att länder ska samarbeta för 
att öka kunskap och förbättra hanteringen av de skador och 
förluster som uppstår till följd av klimatförändringarnas effekter.

− Förhandlingarna om skador och förluster var svåra. Efter långa 
samtal lyckades vi hitta en lösning där länderna nu enats om att 
öka åtgärder och stöd för att hjälpa utsatta länder att möta de 
allra allvarligaste effekterna av klimatförändringarna. Att denna 
fråga är en del av avtalet är en stor framgång, säger Åsa 
Romson.

Avtalet slår fast att utvecklingsländer fortsatt ska få stöd för att 
begränsa sina utsläpp och anpassa sina samhällen till ett 
förändrat klimat. Avtalet säger också att utvecklade länder ska 
öka sina ekonomiska och tekniska stöd framöver. De mest 
sårbara länderna ska särskilt prioriteras och effektiv tillgång till 
finansiering ska säkerställas. Anpassningsåtgärder får en tydlig 
roll i det nya avtalet, något som varit viktigt för många 
utvecklingsländer.

Avtalet skickar en tydlig signal till företag, kommuner och länder 
att arbetet med begränsa utsläppen och bygga motståndskraft 
mot klimatförändringar bara har börjat.

Page 2 of 4Klimatavtal klubbat i Paris - Regeringen.se

2016-04-18http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/12/klimatavtal-klubbat-i-paris/

Bilaga 30



− Jag känner extra stort hopp för framtiden efter att ha sett ett 
nästan overkligt stort engagemang från företag, städer, regioner 
och inte minst engagerade människor i miljörörelsen inför och 
under mötet. Tillsammans kan vi klara klimatutmaningen, säger 
klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Kontakt

Helena Hellström Gefwert
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Åsa Romson
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Mobil 072-241 00 42

e-post till Helena Hellström Gefwert, via registrator

Genvägar

∠ Läs det nya klimatavtalet på Klimatkonventionens webbplats

∠ Klimatmötet COP21 i Paris

Publicerad 12 december 2015 · Uppdaterad 12 december 2015

Internationellt Klimatmötet COP21 i Paris Miljö

Miljö- och energidepartementet Minskade klimatutsläpp

Pressmeddelande Regeringens prioriteringar Åsa Romson

Den här sidan är uppmärkt med följande 
kategorier:

Relaterat

10 november 2015 · Pressmeddelande från Miljö- och 
energidepartementet, Åsa Romson

Tuffa men positiva diskussioner under Pre-COP∠

Svåra klimatförhandlingar i Bonn∠
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23 oktober 2015 · Pressmeddelande från Miljö- och 
energidepartementet, Åsa Romson

19 oktober 2015 · Pressmeddelande från Miljö- och 
energidepartementet, Åsa Romson

27 september 2015 · Pressmeddelande från Miljö- och 
energidepartementet, Åsa Romson

Klimatförhandlare träffas i Bonn 19-23 oktober∠

Sverige, Frankrike och Peru trycker på i vattenfrågan inför 
klimatmötet i Paris
∠
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SMHI använder cookies i syfte att följa upp och förbättra webbplatsens utformning och 
innehåll.  Om cookies på SMHIs webbplats

Jag förstår

• Sök på smhi.se

Sökfält
Sök

Kunskapsbanken
Sökfält Sök i kunskapsbanken

Sök

Ämnesområden 

• Meteorologi (519)
• Hydrologi (114)
• Oceanografi (307)
• Klimat (120)
• Miljö (14)

Filtrera och Sortera 

Luftfuktighet
Luftfuktighet, eller mängden vattenånga i atmosfären, har stor betydelse för väder och 
klimat och inte minst för upplevelsen av vädret. Luftfuktigheten varierar i landet och mellan 
olika årstider. Det finns olika mått för att ange luftfuktighet, exempelvis absolut eller relativ 
luftfuktighet.
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Genom vattnets avdunstning från hav, sjöar, vegetation, mark, utandning mm tillförs vattenånga 
till atmosfären.

Vatten förekommer i atmosfären i alla tre faser, i fast form som is eller snö, i flytande form som 
vatten och i gasform som vattenånga.

När vattnet övergår från fast form till flytande form säger vi att isen/snön smälter. Övergång från 
flytande form till gasform kallas avdunstning. Is eller snö kan även övergå direkt från fast form till 
gasform vilket kallas sublimation. För att dessa övergångar ska ske behöver värme tillföras.

När övergången sker i motsatt riktning frigörs värme. När vattenångan övergår till vattendroppar 
så kondenserar vattnet, som när moln eller imma bildas. När vattnet övergår från vatten till is 
fryser vattnet.

Vattenånga kan övergå direkt till fast form vilket kallas deposition. Det förekommer ibland att 
denna övergång kallas kondensation eller desublimering. Inom meteorologin kan denna övergång 
även benämnas sublimation, samma som vid den omvända övergången.

Mängden vattenånga i den marknära luften varierar från nästan inget alls när det är som kallast i 
Sverige vintertid till i genomsnitt cirka 1 % av mängden luft under juli och augusti.

Dimma och moln består av små vattendroppar men kan också bestå av iskristaller. Dropparna och 
kristallerna är så små att de håller sig svävande.

Luftfuktighetens betydelse
Alla påverkas vi av luftfuktigheten i vårt dagliga liv, kanske utan att vi tänker på det. När vi varit 
ute i kylan och kommer in får vi imma på glasögonen eftersom luften närmast de kalla glasögonen 
kyls och vattenångan kondenserar. När vi badat på sommaren vill vi torka oss för att inte frysa 
eftersom vattnet på kroppen vill avdunsta och värmen som krävs för avdunstningen tas från huden. 
Många husägare har problem med sina krypgrunder eftersom den relativt varmare uteluften kyls 
då den förs ner i grunden och den relativa fuktigheten stiger därmed, så att kondensation kan ske.

Inom industrin kan för låg fuktighet innebära att material torkar ur och för hög luftfuktighet kan 
leda till mögel eller korrosion. Om luften är för torr kan elektroniska komponenter få problem med 
statisk elektricitet och är fuktigheten för hög kan det bli problem med kondens som ökar risken för 
överslag. Om livsmedel förvaras för torrt eller fuktigt kan det leda till torka eller mögel.

Vid svackor utmed våra vägar kan det ofta bli problem vintertid med halka. I svackorna samlas 
den kallare och tyngre luften och här finns ofta ett vattendrag som avdunstning kan ske från så att 
luftfuktigheten är högre än i omgivningen.

När vattenångan har kondenserat i atmosfären till vattendroppar kan dessa vid minusgrader orsaka 
problem. Isbildning på flyg, båtar och master är främst en följd av påfrysning av underkylda 
molndroppar. Flygplanen avisas på marken och man kan under färd värma planen vid behov. 
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Båtar kan vara svårt nedisade och nedtyngda. Nära nedisade master och vindkraftverk kan det vara 
farligt att vistas då det börjar blåsa. Risk finns att isen lossnar och faller ned.

Luftfuktighet och hälsa
När den relativa luftfuktigheten är hög och vinden är svag upplevs luften som klibbig och 
kvalmig. Svett avdunstar inte, i kombination med höga temperaturer kan detta leda till värmeslag.

Om det börjar blåsa transporteras den relativt sett fuktigare luften närmast kroppen bort och 
avdunstningen kan öka. När svetten avdunstar tas värme från kroppen och vinden upplevs som 
skönt svalkande.

När det är kallt ute vintertid blir det ofta mycket torrt inomhus Orsaken är att den kalla 
utomhusluften värms upp när den förs inomhus vilket innebär att den relativa fuktigheten sjunker 
till ett minimum. Detta leder till problem med torr hud och torra luftrör.

Om luftfuktigheten är låg kan människan klara av höga temperaturer så länge svettningen förmår 
kyla kroppen. Det finns dock en risk för uttorkning och därför är det viktigt att tillföra kroppen 
extra vätska.

Olika mått på luftfuktighet
Luftfuktigheten kan beskrivas med flera olika mått som:

• absolut fuktighet (g vatten/m3)
• relativ fuktighet (%)
• daggpunkt (°C)
• våt temperatur (°C)
• specifik fuktighet (g vatten/kg fuktig luft)
• blandningsförhållande (g vatten/kg torr luft)
• ångtryck (hPa)
• entalpi (kJ/kg torr luft)

Nedan beskrivs den absoluta och den relativa fuktigheten i ett klimatologiskt perspektiv.

Absolut luftfuktighet
Massan vattenånga i en kubikmeter luft kallas absolut fuktighet och har enheten g vatten/m³. Den 
absoluta fuktigheten benämns också ibland ånghalt, vattenångans densitet eller täthet.

Den maximala mängden vattenånga beror på lufttemperaturen, ju varmare det är desto mer 
vattenånga kan finnas innan kondensation inträffar, se figur nedan.
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Hur mycket vattenånga som maximalt kan finnas i gasform vid olika temperaturer.
Förstora Bild

Den absoluta fuktigheten är i genomsnitt tre till fyra gånger högre under sommaren jämfört med 
vintern, se figur nedan. Under sommaren då det är varmare avdunstar mer vatten och den 
maximala mängden vattenånga ökar med temperaturen.

Den absoluta fuktigheten är i genomsnitt högst i södra Sverige. Fuktigheten avtar norrut och med 
avståndet från kusten. Variationerna under dygnet är i genomsnitt små.

Januari, absolut fuktighet [g vatten/m³], medelvärden 1996-2012. 
Förstora Bild
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Juli, absolut fuktighet [g vatten/m³], medelvärden 1996-2012. 
Förstora Bild

Den absoluta luftfuktigheten har ökat
Tio stationer i Sverige med i stort sett kompletta tidsserier för perioden 1951 – 2012 har valts ut 
från Bredåkra i söder till Arjeplog i norr.

Medelvärdet av den absoluta fuktigheten från dessa stationer har ökat under perioden 1951-2012 
för maj, augusti och för årsvärdet, se figur nedan.

För medelvärdet från dessa stationer har den absoluta fuktigheten ökat under perioden 1951-2012 
för maj, augusti och för årsvärdet, se figur nedan. Orsaken till ökning är att det blivit varmare och 
avdunstningen har därmed ökat.
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Observationer av absolut fuktighet. Genomsnittligt månadsmedel- och årsvärde för 
tio svenska mätstationer. Ökningen för maj, augusti och årsvärdet är statistiskt 
säkerställd, dock ej för november.
Förstora Bild

Relativ luftfuktighet
Den relativa luftfuktigheten beskriver mängden vattenånga i luften vid en viss temperatur i 
förhållande till den maximala mängden vattenånga vid samma temperatur. Ju varmare det är desto 
mer vattenånga kan förekomma. Den relativa luftfuktigheten uttrycks vanligen i procent. Om 
mängden vattenånga är maximal vid rådande temperatur råder mättnad och den relativa 
fuktigheten är 100 %. I dimma med kanske lite lätt duggregn är luftfuktigheten 95-100 %.

Den relativa luftfuktigheten är starkt kopplad till temperaturen. Då luften värms sjunker den 
relativa fuktigheten som på vintern då den kalla utomhusluften förs inomhus och värms. Många 
får då problem med torra luftrör. Om temperaturen istället sjunker stiger den relativa fuktigheten 
som i svala källare. Där vet vi att det är olämpligt att förvara material som suger åt sig fukt som 
exempelvis böcker och kläder.

Den relativa fuktigheten utomhus under juli är i genomsnitt 70-80 % i stora delar av inlandet, se 
figur nedan. Vid kusten är den relativa fuktigheten högre än i inlandet. Orsaken är att avdunstning 
sker från havet och att havet kyler kusttrakterna på sommaren.

Under januari är den genomsnittliga relativa fuktigheten högre än under sommaren, 85-95 % i 
nästan hela landet. I södra Sverige är det ofta kallare i inlandet vintertid eftersom havet värmer 
varför den relativa luftfuktigheten i genomsnitt är högre där jämfört med kusten.
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Januari, relativ luftfuktighet [%], medelvärden 1996-2012.
Förstora Bild

Juli, relativ luftfuktighet [%], medelvärden 1996-2012.
Förstora Bild
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Den relativa fuktigheten är i inlandet ofta lägst dagtid under våren och högst nattetid och på 
vintern, se exempel i figur nedan. Vid kusten varierar den relativa fuktigheten betydligt mindre 
eftersom temperaturen är betydligt jämnare under dygnet.

Arvika. Relativ fuktighet [%], variation under månad (x-axel) och under dygn 
(y-axel), medelvärden 1996-2012.
Förstora Bild

Det finns ingen statistisk säkerställd förändring av den relativa luftfuktigheten under perioden 
1951-2012.

Luftfuktighet i framtida klimat
Vattenångan är den viktigaste växthusgasen som har störst effekt på uppvärmningen. Koldioxid 
som det vanligen talas mest om kommer först på andra plats.

Det framtida klimatet simuleras med hjälp av matematiska modeller som beräknar klimatscenarier. 
Resultat från dessa scenarier visar att det förväntas bli varmare i Sverige. Detta innebär att 
avdunstningen kommer att öka och därmed förväntas mängden vattenånga (den absoluta 
fuktigheten) också att öka i atmosfären vilket förstärker växthuseffekten ytterligare. När mängden 
vattenånga i atmosfären är större finns också risk för att nederbörden kan bli intensivare.

Det är däremot mer osäkerhet om och hur den relativa fuktigheten kommer att förändras. Den 
relativa fuktigheten beskriver mängden vatten i luften i förhållande till maximal mängd vid 
rådande temperatur.

Referenser
- Meteorologi, Liljequist, 1962.
- The History of Meteorology: to 1800. H. Howard Frisinger, 1977.

Publicerad 11 december 2013
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Uppdaterad 21 juli 2015
Skicka e-post till sidansvarig, Kundtjänst
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Mindre framtida grundvatten i sydöstra 
Sverige
Stigande temperaturer och mer nederbörd fram till nästa sekelskifte gör att delar av landet 
får ökade grundvattennivåer, medan nivåerna i sydöstra landet kan minska markant. Det 
visar forskning från SMHI, SGU och Uppsala universitet.

Ett förändrat klimat får stor betydelse för tillgången till grundvatten. Aktuell forskning visar att 
fram till nästa sekelskifte kan delar av mellersta och östra Götaland samt östra Svealand ha 
minskad grundvattenbildning med upp till drygt 20%. Minskningen är mest märkbar under 
sensommartid.

-Enligt scenarier förstärker klimatförändringen dagens bild med liten grundvattenbildning i
sydöstra Sverige och låg grundvattentillgång under sensommaren, säger Joel Dahné, forskare
hydrologi SMHI.

Förutom mindre tillgång till dricksvatten kan sänkta grundvattennivåer orsaka problem med  
saltvatteninträngning till grundvattnet, framförallt vid kusterna.

I andra delar av landet varierar förhållandena, vissa delar får rikligare tillgång till grundvatten. 
Nivåerna skulle kunna stiga med någon eller några decimeter. Det ger naturligtvis mer tillgång till 
dricksvatten, men ökar samtidigt risken för markskred och minskar även markens förmåga att rena 
vattnet. 

Regn och avdunstning styr
Det är komplexa samband som påverkar grundvattnet. Magasinen fylls årligen med regn- och 
smältvatten och nivåerna styrs också av hur mycket som avdunstar.
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-Högre temperaturer och mer nederbörd i framtiden påverkar hela det hydrologiska kretsloppet.
Det har stor betydelse för grundvattnet, säger Joel Dahné.

Framtidsscenarierna visar att nederbörden under vinterhalvåret alltmer kommer att falla som regn 
och mindre lagras som snö. Det får till följd att vårflödena blir mindre och grundvattennivåerna 
inte lika höga under våren och försommaren. Stigande temperaturer leder till att avdunstningen 
blir större längre in på hösten, vilket medför en mindre grundvattenbildning under denna tid på 
året.

Beräkningsmodell utvecklad

Kartan visar ett scenario för förändrat årsmedelvärde för grundvattenbildning, fram 
till nästa sekelskifte jämfört med idag, för markklassen morän. (Beräkningarna 
omfattar inte fjällområdet som är gråfärgat på kartan).
Förstora Bild

Som grund för slutsatserna kring grundvattnet har en särskild beräkningsmodell utvecklats. 
Modellen baseras bland annat på dagliga värden för temperatur och nederbörd. 

Avgörande för grundvattenbildningen är även vilken typ av jordart som förekommer och markens 
olika zoner. För att beräkna framtida grundvattennivåer har grundvattenmodellen laddats med data 
från tiotalet klimatscenarier.

Forskningen redovisas i en rapport framtagen av SGU och SMHI, ”Grundvattennivåer och 
vattenförsörjning vid ett förändrat klimat”. Rapporten ger bland annat förslag till åtgärder för att 
säkra dricksvattnet i framtiden.

Rapporten bygger på tidigare forskning från SMHI, SGU och Institutionen för Geovetenskaper, 
Uppsala universitet.
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Grundvatten

Den nederbörd som inte avdunstar eller tas upp av växter, sipprar istället ner genom marken och 
fyller ut jordens tomrum och berggrundens sprickor - detta vatten kallas grundvatten.

Grundvatten

Aktuell grundvattensituation
Aktuell grundvattensituation i Sverige publiceras varje månad på SGU´s webbsida. På en 
karta redovisas de aktuella grundvattennivåernas avvikelse från medelvärdet för den aktuella 
månaden. I nyhetsbrevet ”Grundvatten” går det att följa grundvattensituationen  månad för månad 
men också läsa andra nyheter om grundvatten.

Publicerad 4 juli 2011
Uppdaterad 27 april 2015
Skicka e-post till sidansvarig, Ingrid Gudmundsson

Fram till nästa sekelskifte kan tillgången till grundvatten minska markant i sydöstra 
landet. Foto Michaela Kobyakov

Till rapporten

Grundvattennivåer och vattenförsörjning vid ett förändrat klimat

Forskning inom SMHI

Lär dig mer
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SMARTA HEM (/SMARTA-HEM/) / LEV ENERGISMART (/SMARTA-HEM/LEV-ENERGISMART/)

/ MINSKA VÄRMEKOSTNADEN (/SMARTA-HEM/LEV-ENERGISMART/MINSKA-

VARMEKOSTNADEN/)

/ OLIKA VÄRMEKÄLLOR 

OLIKA VÄRMEKÄLLOR 

Ungefär 80 % av en villas energikostnad går till uppvärmning och 

vattenvärmning. Vilken värmekänsla du har kommer därför påverka ditt pris allra 

mest. Här kan du läsa om de olika värmekällor som finns, och dess fördelar och 

nackdelar.

VÄLJ RÄTT VÄRMESÄTT

Det finns fyra sätt att värma upp våra bostäder: Med direktverkande el, med fjärrvärme, 
med panna eller med värmepump.

Direktverkande el
Energin fördelas ut i huset via ledningar till radiatorer eller  golvvärme. 
Fördelar: Låga investeringskostnader, bra reglerbarhet, låga energiförluster. Nackdelar: 
Sämre flexibilitet för andra energislag, relativt höga löpande kostnader.

Fjärrvärme

Page 1 of 3Hitta rätt värmekälla - Vattenfall

2016-04-18https://www.vattenfall.se/smarta-hem/lev-energismart/minska-varmekostnaden/olika-...

Bilaga 33



Värmen produceras i en större gemensam anläggning och kopplas till husets värmesystem 
med en värmeväxlare. 
Fördelar: Driftsäkert, bra miljöval, tar liten plats, litet underhåll. Nackdel: Finns inte alltid där 
du bor.

Pannor
Vatten värms i en panna och värmen fördelas ut med ett radiatorsystem. Det finns flera 
varianter av pannor:

• Elpanna – uppvärmning sker med elpatron.
Fördel: Driftsäker. Nackdel: Relativt höga löpande kostnader.

• Oljepanna – har nästan försvunnit idag.
Fördel: driftsäker. Nackdel: Relativt höga löpande kostnader, miljöovänligt.

• Vedpanna – ovanligt med renodlade vedpannor idag. Veden eldas ofta i
kombinationspanna eller har kompletterats med en elpatron.
Fördel: Billigt bränsle om du har möjlighet att skaffa veden till låg eller ingen kostnad.
Nackdel: Kräver manuellt arbete och utrymme.

• Pelletspanna. Förutom panna krävs bränslelager och bränslematning. I vissa fall kan
en befintlig panna behållas och endast brännaren bytas ut.
Fördelar: Förnybar energi, relativt låga  bränslekostnader. Nackdelar: Relativt hög
investeringskostnad, eventuellt manuell hantering vid bränslepåfyllning.

• Kombinationspanna el, biobränsle, olja.
Fördel: Ger flexibilitet mellan bränsleslag. Nackdel: Den panna som har högst
investeringskostnad.

Värmepump
En värmepump tar tillvara värmen i luften, vattnet, jorden eller berget. Val av pump beror på 
ditt behov av värme och varmvatten, vilken uppvärmning du har idag och på husets 
ventilation. Värmepumpen drivs med el, men ger tillbaka flera gånger så mycket el som den 
förbrukar. Det finns olika värmepumpar:

• Bergvärme- och jordvärmepump – använder energin som finns lagrad i berget eller
marken. Fordrar ett vattenburet värmesystem för att värmen ska kunna spridas i
huset.
Fördel: Låga driftskostnader jämfört med el- eller oljepanna. Nackdel: Relativt höga
investeringskostnader.

• Luft-vattenvärmepump – använder energin från uteluften och överför den till ett
vattenburet system. Kan spara 50–60 procent av husets behov av värme och
varmvatten.
Fördel: Luftvärmepump som även värmer varmvatten. Nackdel: Ganska hög
investeringskostnad.

• Luft-luftvärmepump – använder energin från uteluften och värmer sedan upp
inomhusluften. Kan spara 25–40 procent av husets behov av värme och varmvatten.
Fördelar: Låg investering jämfört med andra värmepumpar. Kan användas i hus med
elelement. Nackdelar: Värmer inte varmvatten. Värmen kommer endast in på ett ställe
i huset.
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• Frånluftsvärmepump – återvinner värme ur ventilationsluften och återför det till
husets värmesystem. Kräver att huset har ventilationskanaler där frånluften samlas.
Kan spara 40–50 procent av husets behov av värme och varmvatten. Det finns också
frånluftsvärmepumpar som värmer  endast varmvattnet. Fördel: Luftvärmepump som
inte förlorar effekt när det är kallt ute. Nackdel: Passar endast vissa hus som har
lämpliga ventilationssystem.
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Nya analyser visar hur klimatet kan 
förändras i Sveriges län
SMHIs nya länsanalyser visar i vilken grad klimatet förändras, beroende på hur stora 
utsläppen av växthusgaser kommer att bli. Klimatanalyserna kan användas för samhällets 
planering och belyser exempelvis ökade risker i takt med att klimatet förändras.

De nya rapporterna för alla Sveriges län ger geografiskt detaljerad information om klimatets 
utveckling. Här visas två olika framtidsscenarier, ett med kraftfull klimatpolitik för att minska 
utsläppen, och ett med dagens klimatpolitik med fortsatt accelererande utsläpp.

Klimatanalyserna kan användas för olika typer av planering och klimatanpassning, till exempel för 
byggande, naturvård, dricksvattenfrågor, krisberedskap, turism, jord- och skogsbruk - men också 
för att allmänt studera klimatutvecklingen.

- De nya resultaten bekräftar tidigare slutsatser, vi får högre temperaturer och mer nederbörd.
Analyserna visar tydligt att klimatet påverkas av utsläppen. De största förändringarna sker från
mitten av seklet, säger Elin Sjökvist, projektledare SMHI.

Störst uppvärmning och mest nederbörd i norr
Medeltemperaturen för hela Sverige ökar till nästa sekelskifte med 2-6 grader, beroende på 
mängden utsläpp. Uppvärmningen är störst i norra Sverige. Medelnederbörden ökar med upp till 
50%, mest i norra Sverige. Den kraftiga nederbörden ökar med ca 20 % över hela landet. Flödena i 
våra vattendrag väntas öka vintertid och minska sommartid. De allra högsta flödena, som kan 
orsaka översvämning, minskar generellt i norra Sverige och ökar i södra Sverige. Antal dagar med 
snötäcke förväntas minska med 40-80 dagar.
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Länsanalyserna bygger på klimatobservationer och beräkningar enligt två utvecklingsvägar, 
begränsade utsläpp växthusgaser (RCP4.5) respektive fortsatt höga utsläpp (RCP8.5). 
Framtidsscenarierna jämförs med den så kallade normalvärdesperioden år 1961-1990. Dessa mått 
och begrepp används som internationell standard på området.

Antal dagar med snötäcke

Antalet dagar med snötäcke minskar i hela landet till slutet av seklet. Med scenariot 
begränsade utsläpp växthusgaser (RCP4.5, kartan i mitten) beräknas en minskning på 
ca 40 dagar. Scenariot höga utsläpp (RCP8.5,kartan till höger) visar ca 80 dagars 
minskning. 
Förstora Bild

Förändring extrema vattenflöden
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Extrema vattenflöden ökar i södra Sverige och minskar i norra landet till nästa 
sekelskifte. Kartorna visar förändring av hundraårstillrinning, till vänster med 
scenariot begränsade utsläpp växthusgaser(RCP4.5), och till höger med scenariot 
höga utsläpp(RCP8.5). 
Förstora Bild

Innehåll i rapporterna
De nya länsanalyserna innehåller ett detaljerat kartmaterial med klimatscenarier för olika 
tidsperioder. Alla rapporter behandlar temperatur, nederbörd, tillrinning och markfuktighet. För 
länen i norr finns även information om snö och mer detaljerat material om tillrinning. För landets 
sydliga län redovisas scenarier kring låg vattentillgång, kyl- och värmebehov samt mer 
information kring nederbörd.

Materialet omfattar 21 länsrapporter, en teknisk rapport som främst beskriver metodiken bakom 
arbetet, samt en databas. Analyserna har arbetats fram inom ramen för ett regeringsuppdrag och i 
dialog med länsstyrelserna.

Publicerad 2 november 2015
Uppdaterad 11 november 2015
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Underlag för klimatanpassning

När framtida klimat är en faktor vid beslut kan SMHI hjälpa till med skräddarsydda 
klimatanalyser, beräkningar och statistik.

Stöd vid klimatanpassning

Temperaturen kan öka i Sverige till nästa sekelskifte med upp till sex grader, om inte 
utsläppen av växthusgaser begränsas. 
Förstora Bild

Till länsrapporterna

De nya länsvisa rapporterna ger geografiskt detaljerad information om klimatets utveckling.

Framtidsklimat i Sveriges län – enligt RCP-scenarier

Professionella tjänster
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Över 100 klimatsimuleringar visar 
framtida klimat
Forskare på SMHI är klara med över 100 regionala klimatsimuleringar för Europa, Afrika, 
Arktis, Mellanöstern och södra Asien inom ramen för CORDEX-projektet. Resultatet är ett 
detaljerat regionalt material som är unikt i sitt omfång. Det kan användas både för vidare 
forskning, i studier av klimateffekter och vid klimatanpassning.

Material från nio globala klimatmodeller har bearbetats på SMHIs klimatforskningsenhet Rossby 
Centre. Klimatforskarna har använt Rossby Centres regionala klimatmodell RCA och tre olika 
scenarier för hur växthuseffekten kommer att förstärkas i framtiden. Resultatet är ett regionalt 
material med fler detaljer, som berättar hur klimatet kan komma att förändras i de olika 
regionerna. Det omfattande materialet finns nu tillgängligt för forskare att analysera, att använda i 
studier av klimateffekter och vid klimatanpassning. 

– Att ha över 100 körningar med samma regionala klimatmodell gör att användbarheten av
materialet ökar. De här regionala resultaten är mer jämförbara än om den globala informationen
bearbetats med flera olika regionala modeller, säger Gustav Strandberg, klimatforskare på SMHIs
Rossby Centre.

Detaljer framträder regionalt
De globala klimatscenarierna visar klimatutvecklingen med stora penseldrag, men de innehåller 
ofta för få detaljer för att kunna användas i effektstudier och vid klimatanpassning. Genom att 
göra regionala simuleringar kan mer detaljerade mönster träda fram. Detta blir speciellt tydligt i 
områden med varierad terräng.

– Kustlinjer och bergskedjor visar tydligare mönster i de regionala simuleringarna, eftersom vi så
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att säga ”zoomar in” mer och då ser mer detaljer. Det här syns bland annat i nederbördsmönster 
över Alperna och i Italien, exemplifierar Gustav Strandberg. 

Exempel på framtida temperatur och nederbörd
– Vi kan se att modellerna är samstämmiga i hur temperaturen och nederbörden kan utvecklas i
Europa under vintermånaderna vid århundradets slut, säger Grigory Nikulin, klimatforskare på
SMHIs Rossby Centre.

Exempel på hur förändring av nederbörden kan visas i ett klimatscenario för 
vintersäsongen (december-januari-februari) 2071-2100, jämfört med 
referensperioden 1971-2000. I den här beräkningen över framtida utveckling är RCP 
8.5 använt, det scenario som motsvarar den kraftigaste förstärkningen av 
växthuseffekten av de fyra RCP:erna. Den övre raden visar medelvärdet av den 
regionala bearbetningen av de nio globala klimatmodellerna. Den undre raden visar 
de nio globala modellernas medelvärde i lägre upplösning, det vill säga varje 
beräkningsruta är större. I första kolumnen ser vi referensvärden för 
vinternederbörd, uttryckt i mm/månad för perioden 1971-2000. I andra kolumnen ser 
vi förändringen i ett scenario för år 2071-2100, det vill säga hur nederbördsmängden 
förändras jämfört med perioden 1971-2000, uttryckt i procent. Den regionala 
bearbetningen visar att i delar av norra Sverige ökar nederbördsmängderna på 
vintern med omkring 30 % år 2071-2100 jämfört med 100 år tidigare. Kolumn tre 
visar spridningen mellan de olika modellerna (standardavvikelsen) uttryckt i 
mm/månad. En mindre spridning visar på att modellerna är överens om mängden 
framtida nederbörd. Den fjärde kolumnen visar hur många modeller som visar på en 
ökad nederbördsmängd. Över stora delar av Europa visar de flesta modellerna att 
nederbördsmängden kommer att öka (grönt område), medan modellerna är överens 
om att nederbörden inte kommer att öka över norra Afrika (brunt område). 
Förstora Bild
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Exempel på hur förändring av temperatur kan visas i ett klimatscenario för 
vintersäsongen (december-januari-februari) 2071-2100, jämfört med 
referensperioden 1971-2000. I den här beräkningen över framtida utveckling är RCP 
8.5 använt, det scenario som motsvarar den kraftigaste förstärkningen av 
växthuseffekten av de fyra RCP:erna. Den övre raden bilder visar den regionala 
bearbetningen av de nio globala klimatmodellerna. Den undre raden visar de nio 
globala klimatmodellernas medelvärde i lägre upplösning, det vill säga varje 
beräkningsruta är större. I första kolumnen ser vi referensvärden för 
vintertemperatur, uttryckt i grader C för perioden 1971-2000. I andra kolumnen ser 
vi förändringen i ett scenario för år 2071-2100, det vill säga hur mycket 
medeltemperaturen förändras jämfört med perioden 1971-2000, också här i grader C. 
I största delen av Sverige har temperaturen på vintern ökat med mer än 4 grader C år 
2071-2100 jämfört med 100 år tidigare. Kolumn tre visar spridningen mellan de olika 
modellerna (standardavvikelsen) uttryckt i grader C. En mindre spridning visar på att 
modellerna är överens om framtida temperatur. Den fjärde kolumnen visar hur 
många modeller som visar på en ökad temperatur. Över hela Europas landområde 
visar samtliga modeller att temperaturen kommer att öka.
Förstora Bild

Del av CORDEX-projektet
De nya regionala klimatsimuleringarna är en del av CORDEX, ett projekt inom World Climate 
Research Programme. De regionala klimatsimuleringarna baseras på de nya RCP:erna 
(Representative Concentration Pathways) och data från CMIP5, som också ligger till grund för 
IPCCs femte klimatrapport. 

Efter IPCCs fjärde klimatrapport 2007 tydliggjordes att det saknades detaljerad regional 
information över klimatutvecklingen i världen. Som ett svar på detta skapades CORDEX, ett 
samarbete för att jämföra olika klimatmodellers förmåga att beskriva klimatet och för att ta fram 
klimatprojektioner att använda i effekt- och anpassningsstudier. 

SMHI är en av huvudaktörerna inom CORDEX. CORDEX står för Coordinated Regional Climate 

Page 3 of 5Över 100 klimatsimuleringar visar framtida klimat | SMHI

2016-04-18http://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/over-100-klimatsimuleringar-visar-f...

Bilaga 35



Downscaling Experiment. Till att börja med fokuserade CORDEX på Afrika, men nu har 
simuleringar gjorts över en stor del av världens landområden. 

CMIP5 står för Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 och är ett globalt samarbete kring 
klimatberäkningar. CMIP5 är etablerat av World Climate Research Programme.

Fakta: SRES- och RCP-scenarier
Det finns två olika sorters scenarier, utsläppsscenarier och strålningsscenarier. 

Utsläppsscenarier är antaganden om framtida utsläpp av växthusgaser. Utsläppsscenarierna 
baseras på antaganden om den framtida utvecklingen av världens ekonomi, befolkningstillväxt, 
globalisering, omställning till miljövänlig teknik med mera. Den mängd växthusgaser som släpps 
ut beror på hur världen utvecklas. Sådana scenarier kallas SRES-scenarier (Special Report on 
Emission Scenarios (Nakićenović, 2000)).

Strålningsscenarierna baseras på antaganden om hur växthuseffekten kommer att förstärkas i 
framtiden, så kallad strålningsdrivning (mäts i W/m²). Ju mer utsläpp av växthusgaser desto mer 
strålningsdrivning. Sådana scenarier kallas RCP-scenarier (Representative Concentration 
Pathways (Moss et al., 2010)).

Publicerad 25 september 2013
Uppdaterad 3 juli 2014

Datanod för CORDEX

SMHIs första CORDEX-simuleringar för Afrika har publicerats på Earth System Grid Federation 
datanod som SMHI driver tillsammans med Nationellt Superdatorcentrum vid Linköpings 
Universitet. Fler simuleringar för Europa ska publicerats snart.

ESGF datanod vid SMHI-Nationellt SuperdatorCentrum vid Linköpings universitet

Tidigare nyhetsartiklar om CORDEX

Detaljerade klimatberäkningar samordnasUppdaterad klimatmodell öppnar nya vägar

Om CORDEX

CORDEX-projektet inom World Climate Research ProgrammeRossby Centre Newsletter: Rossby 
Centre publishes new CORDEX regional climate simulation data

Klimatscenarier från SMHI

Nu lanseras nya klimatscenarier här på webbenKlimatscenarier

Lär dig mer
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Hur fungerar en klimatmodell?

En enkel beskrivning av klimatmodelleringens principer.

Hur fungerar en klimatmodell?

RCP:er, den nya generationen klimatscenarier

IPCCs femte huvudrapport (AR5) har nu presenterats och med den helt nya 
klimatmodellberäkningar på hur framtidens klimat kan komma att utvecklas. Dessa 
modellberäkningar grundar sig på en ny uppsättning scenarier som beskriver fyra olika 
utvecklingsbanor för framtida koncentrationer av växthusgaser i atmosfären. Dessa 
utvecklingsbanor går under benämningen Representativa koncentrationsutvecklingsbanor eller 
RCP:er (från engelskans representative concentration pathways).

Ny generation scenarier för klimatpåverkan - RCP

Klimatforskning på SMHI

Rossby Centre är SMHIs klimatmodelleringsenhet och studerar klimatsystemets processer och 
beteende.

Klimatforskning

Forskning
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FAQ Golvvärme 

Nedan finner du svaren på de vanligaste 
frågorna gällande golvvärme. Finner du 
inte svar på just din fråga är du varmt 
välkommen att kontakta något av våra 
regionskontor. 

Vattenburen eller elektrisk 
golvvärme?
Med dagens rådande osäkerhet kring framtida 
energipolitik och framtida energipriser är alltid ett 
vattenburet uppvärmningssystem att föredra framför 
ett ”elburet” dito. Med ett vattenburet 
uppvärmningssystem kan man växla mellan olika 
värmekällor såsom värmepump, pelletspanna eller 
varför inte solvärme. Den möjligheten finns inte om 
man väljer direktverkande el som 
uppvärmningsform.

Är golvvärme och värmepump en bra 
kombination? 
Värmepumpens värmefaktor (ofta uttryckt i enheten 
Cop) ökar med ca 3% för varje grads 
temperatursänkning av systemtemperaturen. Ett LK 
Golvvärmesystem håller normalt ca 10 ºC lägre 
systemtemperatur än radiatorer, vilket ger en 
förbättrad värmefaktor upptill 30%. 

Kan jag lägga golvvärme i mitt 
badrum om jag har element i resten 
av huset? 
I de fall fastigheten redan har ett vattenburet 
värmesystem med radiatorer (element) kan LK 
Golvvärme enkelt installeras i enstaka rum med 
hjälp av en mellanliggande shuntgrupp anpassad 
för mindre ytor. Shuntgruppen har till uppgift att 
sänka temperaturen på radiatorvattnet så att 
golvytans temperatur inte blir för hög. LK har ett 
brett sortiment av shuntgrupper som är väl 
anpassade till olika ”uppvärmningsytor”. 

• LK Minishunt M60 för ytor upptill 60 m2
• LK Minikretsventil M5 för ytor upptill 5 m2

När ska jag ha en shunt?
När man har ”blandade” system, d.v.s. både 
golvvärme och radiatorer i samma system, måste 

VÅRA 
REGIONSKONTOR

Finner du inte 
svaret på din fråga. 
Kontakta gärna 
något av våra 
regionskontor.

Malmö
Göteborg
Stockholm
Timrå
Umeå
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man ha en shunt. Detta eftersom golvvärmen inte 
behöver ha lika hög framledningstemperatur som 
radiatorerna. Shunten blandar det varma 
radiatorvattnet med svalare golvvärmereturvatten 
så att golvvärmesystemet får ”rätt” temperatur.

Hur stor yta & hur många meter kan 
jag lägga per golvvärmeslinga?
Det beror dels på vilket system som installeras och 
dels på effektbehovet i de rum där golvvärmen ska 
installeras. Nedanstående ”tumregler” förutsätter att 
effektbehovet inte överstiger 50 w/m2. 

• Golvvärmerör dim. 16 mm: Max längd för
golvvärmeslingan är 90 m, vilket motsvarar 15 -
20 m2

• Golvvärmerör dim. 12 mm: Max längd för
golvvärmeslingan är 70 m, vilket motsvarar ca 10
m2

Kan man installera golvvärme själv? 
Om du är "normalt" händig så kan du själv utföra en 
hel del av momenten i golvvärmeinstallationen, 
dock bör inkoppling mot befintligt värmesystem 
utföras av fackman. All elektrisk installation 
(inkoppling av cirkulationspump, rumsreglering etc.) 
ska utföras av behörig elektriker.  

När behövs tätskikt och vad gäller? 
Så fort det rör sig om ett våtrum ska tätskikt 
anordnas. Läs mer om tätskikt under "Keramik och 
naturstensgolv", på Byggkeramikrådets hemsida
eller på AB Svensk Våtrumskontrolls hemsida.

Nattsänkning och golvvärme?
Ingjuten golvvärme har en viss tröghet som gör att 
nattsänkning inte lönar sig. Å andra sidan ger 
golvvärmens ”inbyggda” tröghet en jämnare 
inomhustemperatur som inte påverkas av snabba 
omslag av utomhustemperaturen. Längre 
sänkningar kan göras i betongkonstruktioner om 
man t.ex. ska resa bort. I ”lätta” konstruktioner typ 
träbjälklag, kan nattsänkning användas. 

Går det att ”köra” 
golvvärmesystemet utan 
rumstermostater? 
LK Golvvärmesystem går att köra utan 
rumstermostater, men för att optimera komfort och 
energiförbrukning så rekommenderar vi att man 
använder LKs rumsreglerutrustning. 

Page 2 of 4FAQ Golvvärme - LK Systems AB

2016-04-18http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige1/Golvvarme/Support-Golvvarme/F...

Bilaga 36



Går det att lägga klinker på 
träbjälklag?
Ja, det går alldeles utmärkt. I 
monteringsanvisningarna för våra olika 
förläggningssätt finner du utförlig information om 
vad som gäller vid val av olika typer av övergolv.

Fungerar trägolv på golvvärme?
Ja, det fungerar alldeles utmärkt, dock är det vissa 
saker man bör beakta. Lägg aldrig ett för tjockt 
trägolv på golvvärmen (kontakta LK vid golvtjocklek 
över 25 mm). Trä ger en relativt bra isolering vilket 
gör att ett tjockt trägolv kräver högre 
vattentemperatur än ett tunnare trägolv. 
"Golvbranschen" har i samarbete med bl.a. LK, givit 
ut en skrift om trägolv på golvvärme. Läs mer på 
Golvbranshens hemsida.

Hur tjock bör isoleringen vara?
• I platta på mark bör isolertjockleken vara 200 -

300 mm.
• I mellanbjälklag av betong bör isolertjockleken

vara 30 - 50 mm.
• I träbjälklag ska bjälklaget ”fullisoleras”.

För mer information om isolertjocklekar, se 
respektive förläggningssätts monteringsanvisning.

Golvvärme i oisolerade källargolv?
Golvvärme löser inga fuktproblem! Se därför till att 
källargolvet är torrt och fuktfritt innan renoveringen 
påbörjas. Om bygghöjden tillåter är det alltid bäst 
att isolera golvet för att undvika värmeförluster 
nedåt. Använd bara ”öppna” material som andas så 
att eventuell fukt inte stängs in i konstruktionen. Vid 
osäkerhet bör alltid en sakkunnig person kontaktas. 

Vad är bygghöjden på ett 
golvvärmesystem?
I nyproduktion är bygghöjden 0 mm. Vid 
renoveringar finns golvvärmelösningar med 
bygghöjder från 16 mm (övergolv tillkommer). 

När ska jag använda golvvärmeplåt? 
Så fort golvvärmerören inte ska installeras i betong 
eller flytspackel ska man använda golvvärmeplåt. 
Golvvärmeplåten är en avgörande del av 
konstruktionen som leder värmen från röret till 
övergolvet. LK Golvvärmeplåt är optimalt utformad 
för att sprida värmen jämnt över golvytan. Läs mer 
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om hur plåtarna ska monteras i respektive 
förläggningssätts monteringsanvisning. 

Vad är normal 
framledningstemperatur för ett 
golvvärmesystem?
Framledningstemperaturen beror bl.a. på vilket 
golvvärmesystem man har valt, centrumavstånd 
mellan rören, tjocklek på golv och effektbehov. 
Normal systemtemperatur ligger i intervallet 35 - 45 
ºC vid årets ”kallaste dag”. 

Vilken är högsta tillåtna 
golvyttemperatur? 
Enligt BBR-99 (Boverkets Byggnadsregler) är 
högsta rekommenderade golvyttemperatur 26 ºC. 
Observera att golvyttemperatur inte ska förväxlas 
med systemtemperaturen, vilket är ett vanligt 
missförstånd. Det har t.o.m. resulterat i att man i 
vissa fall har ställt in max panntemperatur 
(systemtemperatur) på 26 ºC, vilket resulterat i att 
det inte blivit varmt i huset. Normal 
systemtemperatur ligger i intervallet 35 - 45 ºC vid 
årets ”kallaste dag”. 

Kan rören frysa sönder? 
Ja, beakta alltid risk för sönderfrysning av rören. 
Om det finns risk för frysning ska glykolblandat 
vatten användas. 

Hur länge håller rören? 
PE-X-rör har använts i värme- och 
tappvattensystem sedan början av 70-talet. Normen 
kräver att rören ska klara en temperatur på 70 ºC 
och ett tryck på 6 bar under minst 50 år, utan att 
påverkas. LKs PE-X-rör är tillverkade med en 
mångfaldig säkerhet mot gällande krav. Normal 
driftsdata på ett golvvärmesystem är betydligt lägre 
(temperatur 35 ºC och tryck 1 bar) än testkraven, 
vilket ytterligare ökar säkerhetsmarginalerna och 
därmed livslängden avsevärt mot gällande norm. 

LK Systems AB   Johannesfredsvägen 7   Box 66   161 26 Bromma   Tel: 08-506 851 00   Fax: 08-506 851 99   
info@lksystems.se
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Jag förstår

Fukt och mikroorganismer 
Fuktskador och mögeltillväxt i bostäder och lokaler är en olägenhet för 
människors hälsa enligt miljöbalken, och det är viktigt att problemen 
åtgärdas så fort som möjligt. Fuktskador kan bero på läckage från tak och 
fönster, vattenledningar, avloppsstammar och toaletter eller på att duschar 
med mera används på fel sätt.

Förebyggande åtgärder
I asylboenden är belastningen hög på dusch- och köksutrymmen. Ventilationen har ofta låg 

kapacitet, vilket gör att fuktnivåerna kan bli så höga att tillväxt av mögel och 

mikroorganismer blir ett problem. Det är viktigt att utrymmen som används mycket är 

anpassade efter belastningen, det vill säga har tåliga ytskikt, fuktspärrar och tillräcklig 

ventilation. I duschrum med enstaka duschar utan vädringsfönster bör grundventilationen, 

enligt Boverkets tidigare byggregler, vara minst 15 liter per sekund. I dagens byggregler är 

denna skrivning borttagen, men det kan ändå vara ett lämpligt värde att utgå ifrån. I 

duschutrymmen bör det dessutom finnas möjlighet att forcera ventilationen eller förstärka 

frånluftsflödet med extra frånluftsfläktar. I duschutrymmen med flera duschar bör 

frånluftsflödena ökas ytterligare för att undvika problem med fuktskador, och även här bör 

det finnas möjlighet att forcera flöden. I köksutrymmen bör det finnas köksfläktar med 

varierbart flöde.

Det är också bra att det finns regler för skötsel av lokaler och utrustning, till exempel att den 

som duschat rakar rent golvet från vatten för att minska avdunstningen av fukt till luft. Ett 

annat exempel är att den som lagar mat höjer frånluftflödet. Läs mer om ventilation här.

Alla fuktskador måste åtgärdas
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Många boenden finns i äldre fastigheter som ofta saknar fuktspärrar i duschutrymmen och 

toaletter. På grund av hög belastning och felaktig eller ovarsam användning kan fukthalten i 

väggar som består av kakel och murbruk vara så hög att väggarna vittrar sönder. Mögel och 

mikroorganismer kan också växa till och bli en olägenhet för människors hälsa. Alla typer av 

fukt- och mögelskador bör åtgärdas snarast, och allt skadat material måste tas bort och 

ersättas med nytt. Även gamla upptorkade fuktskador kan vara en olägenhet för människors 

hälsa eftersom det kan finnas stora mängder upptorkat mögel och sporer från mögel. 

Kommer detta ut i inomhusluften kan det ge problem med ohälsa. Dessa fuktskador kan inte 

hittas med fuktmätare men en fuktkonsult kan utifrån byggnadens konstruktion leta efter 

troliga platser för gamla fuktskador. Företag som är certifierade att utföra arbeten i våtrum 

bör anlitas.

Vid en fuktskada är det viktigaste att hitta skadan, täta läckaget och byta ut rötskadat 

material. Efter utförd åtgärd är det viktigt att det finns rutiner för att kontrollera om 

åtgärderna fick önskat resultat. Oftast är det inte nödvändigt att mäta spårgaser eller 

kemikaliska markörer eller att fastställa mögeltyp.

Allmänna råd om fukt och mikroorganismer
Folkhälsomyndigheten vägleder i allmänna råd om fukt och mikroorganismer (FoHMFS 

2014:14) och på webbsidan Kompletterande vägledning om fuktproblem i byggnader.

Verksamhetens egenkontroll bör inkludera rutiner för att kontrollera och åtgärda fukt- och 

mögelproblem. Det är också viktigt att det finns rutiner för kommunikation mellan 

verksamhetsutövaren och fastighetsägaren samt rutiner för felanmälan och klagomål. Läs 

mer om egenkontroll här.

Mer information hos andra
SWESIAQ har en metod för att åtgärda inomhusmiljöproblem inklusive fukt- och 

mögelskador som kallas SWESIAQ-modellen. Metoden är lämplig att använda vid större 

problem med inomhusmiljön.

SWESIAQ har även tagit fram publikationen Utredning av mikrobiell påväxt i byggnader som 

tar upp för- och nackdelar med olika åtgärdsmetoder.

WHO har tagit fram publikationen Dampness and Mould. Den innehåller riktlinjer för 

inomhusmiljö samt information om hur fukt och mögel påverkar luftkvaliteten och vilka risker 

för hälsan det innebär.
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Om andra boenden för asylsökande
Den här vägledningen är tänkt att tillämpas för boenden där asylsökande bor under en 

längre tid, månader upp till år.

Vi har även tagit fram vägledningar som gäller andra boenden:

Akuta korttidsboenden som uppstått i en extraordinär situation

Hem för ensamkommande asylsökande barn

Uppdaterat: 2015-12-21

Skriv ut Like E-Posta 
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Grunden har ventiler av en anledning – att ventilera bort fukt som
tränger in i grunden. Penthon stärker grundens naturliga försvar
mot fukt.
Snabb översikt
Ett smart system som förbättrar den naturliga ventilationen, genom
att regelbundet mäta uteluftens fuktighet och temperatur och
därefter jämföra med luften inuti krypgrunden. När luften utanför
kan sänka fuktigheten i krypgrunden, ökas ventilationen med hjälp
av fläktar som installerats i befintliga ventilationshål. Metoden kallas
allmänt för styrd ventilation.

Förebyggande
Att skydda grunden förebyggande kan vara en av de bästa
investeringarna som du någonsin gör. Penthon med styrd ventilation
är basen i alla våra produkter, och om behoven inte är akuta kan det
vara smart att börja med ett bas-system.
Systemet förbättrar den naturliga ventilationen, genom att
regelbundet mäta uteluftens fuktighet och temperatur och därefter
jämföra med luften inuti krypgrunden. När luften utanför kan sänka
fuktigheten i krypgrunden, ökas ventilationen med hjälp av fläktar
som installerats i befintliga ventilationshål.
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en styrbox. Systemets storlek anpassas alltid efter den aktuella
krypgrundens förutsättningar och behov (fukt, storlek och
geometri).
Eftersom Penthon med styrd ventilation är vårt minsta system vill vi
alltid vara säkra på att vi uppnår den önskade effekten och vi
förbereder alltid för att senare kunna uppgradera systemet så snabbt
och enkelt som möjligt.
Det ingår alltid en uppföljning efter ett års tid för att säkerställa att
grunden mår tillräckligt bra. Ett billigt och enkelt sätt att skydda sin
krypgrund.

Självklar som luften
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3 av 3 2016-04-21 12:53

Bilaga 38



Ladda ned datablad

A1 33Västkustskiva är en isoleringsskiva som är perfekt för såväl befintliga som
nya ventilerade ytterväggar. Västkustskivan är tillverkad av obrännbar, fukt-
och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Skivans densitet gör att inget
vindskydd behövs.

Används som heltäckande isolering i det yttersta skiktet på yttervägg med
regelstomme eller vid tilläggsisolering. Monteras med hjälp av distanshylsor
och plastbrickor.

Område Beskrivning Standard
Värmekonduktivitet λ  = 33 mW/mK EN 12667
Värmemotstånd mm 50 80

m K/W 1,52 2,42
EN 12667

Brandklass Euroklass A1 EN 13501-1
Vattenabsorption Korttid, WS ≤ 1 kg/m² EN 1609
Tjocklekstolerans T4 EN 823
Densitet Ca 70 kg/m³
Dimensionsstabilitet Dimensionsförändring = 0
Ångdiffusion MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft) EN 10456
Beskrivningskod MW-EN13162-T4-DS(70,90)-WS-MU1
Produktcertifikat Certifikat

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna
är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull
heter standarden SS-EN 13162 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader
- Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning”.
ROCKWOOL byggisolering är anslutet till Keymark enligt SS/EN (Svensk
Standard/EuropaNorm), som är en tredje parts kontroll av samtliga
deklarerade produktegenskaper enligt SS-EN 13162.

D

2

Dimensioner (mm) Art. nr. Skivor/ Paket m /Pall
2700 x 1200 x 50 217274 24 77,76
2700 x 1200 x 80 217319 15 48,6

2
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Lätt isolering levereras komprimerad i helförslutna plastförpackningar. Plasten är av typ PE-LD.
Merparten av ROCKWOOL byggisolering levereras på engångspall, format 1200x1200 eller
1200x2400 mm, med 16-30 paket/pall. Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar
med plast av typ PE-LD eller lösa skivor på engångspall täckt med plasthuv.

Ger dig ett snabbt svar på hur mycket pengar din tänkta tilläggsisolering ger. Redovisas
både i kronor och koldioxid.
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Copyright © 2016, ROCKWOOL AB Ansvarsbegränsning Tips för att arbeta med mineralull

Koncernen ROCKWOOL är världens ledande leverantör av produkter och lösningar baserade på stenull. Utöver isoleringsprodukter levererar koncernen
akustikundertak, fasadskivor, växtsubstrat, produkter för buller- och vibrationsdämpning vid vägar och järnvägar och mycket mer. Koncernen omsatte
2014 Eur 2.180,4 miljoner och sysselsätter över 11.000 medarbetare. Huvudkontoret ligger utanför Köpenhamn. Företaget är noterat på NASDAQ
Copenhagen.

Byggvarudeklaration
Säkerhetsdatablad
Etikettinformation

Västkustskiva - Isolering från utsidan med västkustskiva
Yttervägg
-Isolering från utsidan med västkustskiva
Genom att isolera utvändigt med ROCKWOOL Västkustskiva får man en heltäckande
isolering som bryter alla köldbryggor och förbättrar konstruktionens värmeisolering. Välj så
tjock isolering som är estetiskt möjligt. Ju tjockare isolering, desto mer energi sparar du i
framtiden.
1.
Starta med att fästa skivorna på plats med
hjälp av spik/skruv och plastbricka cirka 6
st/m2.
Skarvarna ska läggas kant i kant så att inga
springor uppstår. Vid regelstomme sker
skarvning på regel.

2.
För montering av spikläkt används
distanshylsa, 4 st/m2, som monteras
genom isoleringen. Hylsorna monteras med
ett centrumavstånd på 600 mm. Utanpå
distanshylsorna monteras spikläkt med 2 st
spik/skruv vid varje hylsa.

3.
Spika träpanelen på spikläkten.
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Året 2015 - Som helhet varmt trots sen
start av sommaren
År 2015 hamnade på tredje plats bland de varmaste åren i Sverige. 2014 var i genomsnitt klart
varmare än 2015 och 1934 marginellt varmare än 2015. För årstiden ovanligt kyligt väder under
maj, juni och delar av juli drog ner årsmedeltemperaturen för 2015, medan framför allt en ovanligt
mild avslutning på året gav postiva tillskott.

Året inleddes med milda vintermånader

Året inleddes med en januarimånad som var varmare än normalt i praktiskt taget hela Sverige. Det var
även nederbördsrikt med en del rekord i nordöstra Norrland
Den 11-12 januari passerade stormen Egon över södra Sverige med upp till 70 000 strömlösa hushåll.
Egon följdes av en lite kallare period och då registrerades årets lägsta temperatur i landet med -40,2° i
Nikkaluokta den 12 januari.

Februari fortsatte med milt eller mycket milt väder. De största temperaturöverskotten återfanns i den
norra delen av landet. Till skillnad från i januari så var februari övervägande torr.
Även under februari passerade en namngiven storm. Det var Ole som den 7-8 februari berörde framför allt
norra Sverige.

Läs mer om vintern 2014/2015

Vårvärmen kom av sig

Våren inleddes med en nederbördsrik och övervägande varm marsmånad. Mest anmärkningsvärd var
värmen under Vasaloppssöndagen den 8 mars. Då var det hela 18,7° i Oskarshamn, vilket är den högsta
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temperatur som noterats i Sverige så tidigt på året.

April bjöd på en mix av varma och kyliga perioder, med en viss övervikt för de varma. Den 20 april var
det 22,0° i Arvika, vilket visade sig bli landets högsta temperatur för hela våren.
Den 13 april hade Katterjåkk ett snödjup på 201 cm. Det var årets största snödjup i Sverige och även det
största på 15 år.

Under maj kom vårvädret definitivt av sig. Månaden var blåsig, kylig och mycket regnrik. Nya
regnrekord slogs på flera håll i framför allt östra Svealand och nordöstra Norrland. I det sistnämnda
området var det även rekordlite sol.

Som helhet var våren nederbördsrikare än normalt i nästan hela landet. Den var även varmare än normalt,
trots den kyliga avslutningen i maj.

Läs mer om våren 2015

Trög start för sommaren

Sommaren inleddes med en kylig och på många håll även regnig juni. Till besvikelse för många så
utgjorde midsommarhelgen inget undantag till junivädret i övrigt.

Under den första veckan i juli kom äntligen högsommarvärmen. Den 2 juli noterade Forse i
Ångermanland 32,8°, vilket blev årets högsta temperatur.
Högsommarvärmen blev dock inte bestående utan större delen av månaden dominerades av svalt och
ostadigt väder.

Ur semestersynpunkt blev augusti den bästa sommarmånaden med torrt, varmt och soligt väder som det
typiska. Så pass sent som den 21 augusti var det 28,9° i Älvsbyn i Norrbotten.

Det varierande vädret gjorde att sommaren som helhet i stora delar av landet blev rätt normal både vad
gäller temperatur och nederbörd.

Läs mer om sommaren 2015

Varm höst med en hel del väderdramatik

I början av september berördes Sverige av flera mycket kraftiga regnområden. Årets största
dygnsnederbörd rapporterades från Hjortkvarn i Närke med 96,5 mm den 5 september. Samtidigt
drabbades bland annat Hallsberg av svåra översvämningar.
Månaden avslutades däremot med ett för årstiden rekordmäktigt högtryck. Ett nytt svenskt
septemberrekord noterades i Hagshult i Småland med ett lufttryck på 1042,9 hPa den 29.
Temperaturmässigt var det en mycket varm månad, i synnerhet i norr.

Det mest utmärkande för oktober var det mycket torra vädret. Åtskilliga stationer noterade nya
bottenrekord för oktober. En handfull stationer fick ingen mätbar nederbörd överhuvudtaget under
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månaden.

November var vamare än normalt i hela Sverige. Den 2 november noterade Hudiksvall med god marginal
nytt norrländskt värmerekord för november med 17,6°.
Två namngivna stormar passerade under månaden Det var Freja den 8 november och Gorm den 29-30.
Den sistnämnda var den kraftigare av de två.
I både det sydvästra och nordöstra hörnet av landet sattes nya regnrekord för månaden.

Läs mer om hösten 2015

Mild avslutning på väderåret

Under december fortsatte det övervägande milda vädret med bland annat ett tangerat svenskt
värmerekord för december med 13,7° i Fårösund-Ar på Gotland den 20 december.
En kortare köldknäpp kring jul och mellandagarna hindrade inte december att bidra till en rekordhög
årsmedeltemperatur på många håll.

Läs mer om decembervädret 2014

Rekordvarmt vid ostkusten

Sverigemedeltemperaturen för år 2015 var 6,72° och därmed den tredje högsta vi registrerat. Den nådde
inte upp till rekordvärdet 6,91° från år 2014 och hamnade marginellt under värdet från år 1934 som var
6,73°. För enskilda stationer finns dock exempel på 2015 som det hittills varmaste året. Det gäller nästan
uteslutande stationer längs ostkusten, till exempel Svenska Högarna där 2015 hade en medeltemperatur
0,4° över det tidigare rekordet för en stationsserie som startade 1879.

Den högsta temperaturen under året var 32,8° i Forse i Ångermanland den 2 juli.

Den lägsta temperaturen var -40,2° i Nikkaluokta i Lapplandsfjällen den 12 januari.
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Medeltemperaturen för året 2015.
Förstora Bild

Medeltemperaturens avvikelse från den normala, året 2015.
Förstora Bild

Nederbördsrikt på de flesta håll
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Förutom områden i södra Norrlands kustland, norra Uppland och sydöstra Götaland, så föll det mer
nederbörd än normalt under 2015. I allmänhet var det dock inte fråga om rekord förutom för några
medellånga serier i nordöstra Norrland, till exempel i Luleå med startår 1944.

Den största årsnederbörden rapporterades från Fotskäl i sydvästra Västergötland med 1 507 mm.

Den minsta årsnederbörden rapporterades från den manuella stationen vid Ölands norra udde med 358
mm.

Den största nederbördsmängden under ett dygn var 96,5 mm i Hjortkvarn i Närke den 5 september.

Det största snödjupet rapporterades från Katterjåkk med 201 cm den 13 april.

Nederbördsumma året 2015.
Förstora Bild
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Nederbörden i procent av det normala under året 2015.
Förstora Bild

Rekordsoligt i Hoburg

Antal soltimmar året 2015.
Förstora Bild
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Solskenstiden var nära den normala längst i norr, i övrigt i landet var den över den normala.

Soligast hade Gotland, där Hoburg med 2343 soltimmar noterade nytt rekord. Mätserien där startade 1985.

Publicerad 4 mars 2016
Uppdaterad 8 mars 2016

STATISTIK

Ladda hem statistik för aktuell eller valfri månad/år
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Fuktinnehåll och sorptionskurvor

Fuktkvoten i trä strävar efter att ställa sig i jämvikt med omgivningens 
relativa luftfuktighet (RF). Sambandet mellan virkets jämviktsfuktkvot och 
den relativa luftfuktigheten brukar anges med så kallade sorptionskurvor. 
Sambandet varierar något med temperaturen. 

Vid en och samma RF ökar fuktkvoten med ökad temperatur. Kurvan får olika utseende vid fuktavgivning, 
desorptionsisoterm, och fuktupptagning, adsorptionsisoterm, se diagrammet. Adsorptionskurvan ligger alltid under 
desorptionskurvan. I en träbit som fuktas upp är jämviktsfuktkvoten därför lägre än vid torkning av samma träbit. 
För varje cykel av torkning respektive återfuktning minskar skillnaden mellan desorptionskurvan och 
adsorptionskurvan. Vid 50 % RF varierar skillnaden i jämviktsfuktkvot mellan 1 och 4 %-enheter. När skillnaden 
närmar sig noll talar man om att virket har "dött". Gamla snickare ville att virket skulle vara "dött" innan de använde 
det för tillverkning av snickerier. Tiden från avverkning av trädet till tillverkning av en träprodukt skulle vara minst 
två år.

Diagram 1. Desorptionsisoterm (överst) och absorptionsisoterm (underst). Temperatur cirka +20◦ C.

Klimatklasser och fuktkvoter
För att underlätta bearbetning och behandling av trä, samt för att undvika olämplig krympning och svällning i den 
slutliga konstruktionen finns flera olika fuktkvotsnivåer normerade, klassificerade eller vedertagna för träprodukter. 
Klimatet i en konstruktion är sällan konstant utan varierar över året. På sommaren är klimatet inomhus och 
utomhus ungefär detsamma, medan det på vintern är fuktigare utomhus än inomhus. Träprodukter i olika 
byggnadskonstruktioner har därför olika fukttillstånd vid olika årstider.

Start / Om trä / Byggfysik / Fukt / Fuktinnehåll och sorptionskurvor
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Vid dimensionering av en träkonstruktion beaktas fuktens inverkan på bärförmåga och styvhet genom att 
konstruktionen hänförs till olika klimatklasser enligt Eurokod 5, SS-EN 1995-1-1, se tabell 1. Därutöver finns 
benämningar på fuktkvotsnivåer som är allmänt vedertagna, se tabell 2.

Klimatklass Miljö

Klimatklass 1 karakteriseras av en fuktkvot i materialen svarande mot en temperatur av 20°C och en relativ 
luftfuktighet som överskrider 65 % endast några få veckor per år. (Medelfuktkvoten i de flesta 
barrträslagen överskrider inte 12 % i Klimatklass 1.)

Klimatklass 2 karakteriseras av en fuktkvot i materialen svarande mot en temperatur av 20°C och en relativ 
luftfuktighet som överskrider 85 % endast några få veckor per år. (Medelfuktkvoten i de flesta 
barrträslagen överskrider inte 20 % i Klimatklass 2.)

Klimatklass 3 karakteriseras av klimatförhållanden som ger högre fuktkvot än i Klimatklass 2.

Tabell 1. Klimatklasser för trä enligt Eurokod 5.

Benämning Fuktkvot

Möbeltorrt 6-10 %

Rumstorrt, snickeritorrt 10-15 %

Limningstorrt 14 %

Hyvlingstorrt 15-19 %

Lufttorrt (skeppningstorrt) 15-23 %

Tabell 2. Benämningar på virke med olika fuktkvotsnivå.

Fuktkvot i virke anges som målfuktkvot enligt SS-EN 14298. Målfuktkvot används vid torkning av virket i sågverket. 
Medelfuktkvoten får då ligga inom ett intervall som anges för varje målfuktkvot. Om till exempel målfuktkvoten 16 % 
är föreskriven får medelfuktkvoten för ett virkesparti variera mellan 13,5 % och 18 %. Undre respektive övre gräns 
för 93,5 procent av virkespartiets bitar är dessutom 11,2 % och 20,8 %. Enstaka bitar tillåts dock falla utanför 
dessa gränser. Tabell 3 visar lämpliga målfuktkvoter för virke till olika användningar.

Målfuktkvot (%) Användning

12 Bräder till undergolv som ska beläggas med parkettstav

8 Inredningar såsom lister, färdiga snickerier och dylikt

9 Beläggningar av trä inomhus

Underlag för beklädnader inomhus

12 Bräder till undergolv

Fasta reglar och kilar till undergolv

12 Virke till synliga vägg- och takpaneler inomhus

Massivträelement

Limträ

Fanerträ vid inbyggnad

16 Virke till tralläkt

Virke vid inbyggnad

Virke till synliga vägg- och takpaneler utomhus
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Tabell 3. Tabellen visar på föreslagna målfuktkvoter enligt Ama Hus för olika typer av användingsområden. Kraven i AMA Hus avseende 
fuktkvot i virke gäller vid inbyggnad och det förutsätts därför att virket tas emot och lagras skyddat på byggplatsen så att fuktupptagning 
undviks. 

Efter konditionering vid +20°C och 65 % relativ luftfuktighet är fuktkvoten normalt:

• 12 - 13 % för gran- och furuvirke

• 11 - 12 % för plywood, leveransfuktkvot 10-14 %

• 10 % för spånskivor, leveransfuktkvot 7+2 %

• 8 % för träfiberskivor, oljehärdade träfiberskivor har fuktkvoten 6 %.

Sorptionskurvor
Fuktinnehållet i trä och träbaserade produkter bestäms av omgivningens relativa fuktighet och materialens 
sorptionskurvor.

Diagram 2. Sorptionskurva. Furu; densitet 510 

kg/m3.

Diagram 3. Sorptionskurva. Gran; densitet 420 

kg/m3.
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Se även

AMA Hus

Boverket

Diagram 4. Sorptionskurva. Träfiberskiva, porös; 

densitet 300 kg/m3.

Diagram 5. Sorptionskurva. Träfiberskiva, 

halvhård; densitet 780 kg/m3.

Diagram 6. Sorptionskurva. Träfiberskiva, hård; 

densitet 1000 kg/m3.

Diagram 7. Sorptionskurva. Spånskiva; densitet 

610 kg/m3.
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Uteluftsventilerad krypgrund

En krypgrund byggs statiskt sett upp på samma sätt som plintgrunder. 
Grunden är helt inbyggd men är ventilerad via öppningar. 

Utrymmet ska kunna inspekteras. Det fria avståndet mellan markytan och bjälklaget ska vara minst 500 mm. Vid 
uppskjutande berg får det fria avståndet lokalt minskas till 150 mm. För acceptabel krypbarhet bör avståndet vara 
600 mm till 700 mm. Om utrymmet under bottenbjälklaget samtidigt fungerar som kulvert ska den fria höjden vara 
minst 2100 mm.

Krypgrunder är lämpliga vid såväl jämn som kuperad terräng. Grundläggning med kryputrymme är mycket vanlig i 
äldre bebyggelse. Krypgrunder används även med fördel i byggnader med omfattande installationer. Den fria 
höjden i installationsstråken ska då vara minst 2100 mm.

Bärande system och material
Krypgrunden är vanligen byggd med tre, fyra bärande linjer, ofta i byggnadens längdriktning. För smala byggnader 
kan det räcka med två bärlinjer. Grunden byggs med grundbalkar på plintar eller grundmurar på längsgående 
sulor. Den inre bärande linjen kan bestå av balkar medan de yttre linjerna kan bestå av murar.

Grundmurar utförs med block av betong eller lättbetong. Grundsulor och plintar utförs av armerad betong. 
Grundbalkar är vanligen förtillverkade av armerad betong med eller utan värmeisolering.

Bild 1. Bärande system i en krypgrund med grundbalkar av betong på plintar.

Start / Konstruktion / Konstruktiv utformning / Grundläggning / Uteluftsventilerad krypgrund
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Arbetsutförande
Grundsulor och plintar gjuts i regel på byggarbetsplatsen. Grundmurar muras av block eller gjuts av armerad 
betong. Grundbalkar läggs upp på plintar.

Det är viktigt att det översta marklagret schaktas bort, så att ingen organisk jord, humus, eller trädrester lämnas 
kvar under byggnaden. Dålig lukt kan annars lätt uppstå i kryputrymmet. Markytan i utrymmet avjämnas så att den 
får fall ut mot grundmurarna och så att vatten inte kan bli stående i gropar. Ett lager av minst 150 mm tvättad singel 
eller makadam (16-32 mm) bör läggas ut på marken.

När bjälklaget är på plats läggs ett avdunstningsskydd – vanligen åldersbeständig plastfolie – på hela markytan i 
kryputrymmet. Plastfolien bör läggas enligt "omvänd taktegelprincip", det vill säga våderna på höjdområdena läggs 
först och överlappas av våderna i lägre områden. På så sätt kan kondens rinna på avdunstningsskyddets 
undersida. Plastfolien hålls på plats med hjälp av till exempel stenar. När grunden är färdig ska den vara fri från 
byggrester.

Jordtryck
Jordtrycket mot de yttre grundmurarna i en krypgrund innebär normalt inga svårigheter. Den ensidigt motfyllda 
höjden är i regel liten.

Jordtrycket bör beaktas vid dimensionering av höga, smala grundbalkar. Extra åtgärder kan behöva vidtas för att 
undvika att jord tränger in i grunden under de yttre grundbalkarna. Detta kan åstadkommas med skivor av till 
exempel profilplåt som sätts ned i marken mot grundbalkarna. Organiska skivor bör inte användas som rashinder.

Utvändigt fuktskydd
I mark som inte är självdränerande läggs dräneringsledning och eventuell dagvattenledning utanför grundmurarna. 
Dräneringsledning kan dessutom behöva läggas i ledningsstråk inne i kryputrymmet. Särskilda åtgärder kan 
behöva vidtas om materialet i marken är finkornigt.

Dagvatten ska hindras att rinna in i kryputrymmet genom att marken utanför ges en lutning av minst 1:20 inom 3 m 
från byggnaden, det vill säga marknivån ska befinna sig 150 mm lägre (cirka 3º) på ett avstånd av tre meter från 
huset. Dessa mått gäller när återfyllnaden kring huset satt sig.

Invändigt fuktskydd
Fuktbalansen i en krypgrund bestäms av flera faktorer: byggfukt i bjälklag och grundmurar, avdunstning från mark 
och grundmurar samt ventilationsluftens fuktinnehåll. Ventilationsluft kan både tillföra och bortföra fukt. Vatten som 
rinner in och yrsnö kan ge extraordinära fukttillskott.

Avdunstningen av fukt från marken begränsas genom att en heltäckande 0,20 mm tjock åldersbeständig plastfolie 
läggs ut och att marken värmeisoleras med skivor av hård mineralull, cellplast eller lös lättklinker. Isolering tunnare 
än 50 mm kan kombineras med plastfolie mellan isolering och mark. Vid tjälfarlig mark bör man beakta risken för 
tjällyftning om marken värmeisoleras.

Ett kryputrymme ska genomluftas för att man ska få en acceptabel fuktbalans och förhindra uppkomst av unken 
lukt.

Fuktförhållandena för trämaterial på bjälklagets undersida förbättras om undersidan värmeisoleras. För att minska 
risken för mögelpåväxt på blindbotten kan den fungicidbehandlas. Alternativt kan man använda träbaserade skivor 
som innehåller fungicider. Syllen ska fuktskyddas med en fuktspärr mellan syll och grund. För detta ändamål finns 

Page 2 of 7Uteluftsventilerad krypgrund - TräGuiden

2016-04-18http://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktiv-utformning/grundlaggning/grundla...

Bilaga 42



speciella fuktspärrar av armerad och ytbelagd asfalt ("grundisoleringspapp"), syntetgummi (till exempel av EPDM), 
profilerad plåt eller åldringsbeständig plast (till exempel polyeten). Syllen är en fuktkritisk detalj och dess 
beständighet kan förbättras genom att den förses med utvändig värmeisolering.

Ventilation
För att en uteluftsventilerad krypgrund ska få tillräcklig ventilation bör utrymmet mellan bottenbjälklaget och marken 
dimensioneras för ett luftflöde eller med ventilationsöppningar enligt tabellen. Öppningarna bör vara jämnt 
fördelade runt om så att luften inte blir stillastående i någon del av utrymmet. Vid dimensioneringen beaktas att ett 
vanligt ytterväggsgaller av pressad plåt har en effektiv genomströmning som är 25 procent av dess area. Kravet 
enligt tabellen motsvarar ungefär en ventil per 20 m2 bjälklagsarea. Ventilerna placeras ≥ 0,2 m över utvändig 
mark.

Ventilation av uteluftsventilerade kryputrymmen under bottenbjälklag av trä

Minsta luftflöde (m3/h)
per m2 bjälklagsarea 
vid fläktventilation

Minsta effektiva öppningsarea (m2) per 100 m2 bjälklagsarea vid självdragsventilation

Vindutsatt läge Vindskyddat läge

1 0,05 0,1

Tabell 1. Ventilation av uteluftsventilerade kryputrymmen under bottenbjälklag av trä.

Trots ventilation finns det risk för mögel och blånad på trämaterial som vetter mot utrymmet, särskilt under den 
varma årstiden. Klimatet i en uteluftsventilerad krypgrund kan dock förbättras genom att värmeisoleringen fördelas 
så att en mindre del av bjälklagsisoleringen förläggs på marken.

Bild 2. Principen för ventilation av en uteluftsventilerad krypgrund. Avdunstningen av fukt från marken i ett kryputrymme begränsas med 
en plastfolie.
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Bild 3. Med separat fläkt kan ventilationen i en uteluftsventilerad krypgrund säkerställas.

Värmeisolering
Moderna bottenbjälklag har ofta hög värmeisoleringsgrad, motsvarande 170-400 mm mineralull. Jämfört med 
sämre värmeisolerade bottenbjälklag blir värmeflödet till kryputrymmet därigenom mindre. Detta medför att 
utrymmet blir kallare vid högisolerande bottenbjälklag. Under längre perioder kan fuktkritiskt klimat uppstå. Klimatet 
i kryputrymmet kan förbättras genom att en del av den totala tjockleken värmeisolering, 50-100 mm, placeras på 
marken. Detta är nödvändigt där markytan består av berg i dagen.

Bottenbjälklaget kan även fuktskyddas genom att en del av värmeisoleringen i bottenbjälklaget placeras på 
blindbottens undersida.

Bild 4. Ett sätt att åstadkomma ett fuktsäkert bottenbjälklag av trä vid en uteluftsventilerad krypgrund är att värmeisolera undersidan av 
bjälklaget. Värmeisolerande blindbotten kan utföras av till exempel cellplastskivor. Kravet på skydd mot genomtrampning under arbete 
måste beaktas och kan uppfyllas på olika sätt.
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Bild 5. Några principer för fördelning av värmeisolering vid en uteluftsventilerad krypgrund.

Lufttäthet
Bottenbjälklaget över ett uteluftsventilerat kryputrymme ska ha samma lufttäthet som klimatskärmen i övrigt. 
Speciell utformning och omsorg fordras i arbetsutförandet om kravet på högsta tillåten luftläckning ska uppfyllas. 
Ett särskilt lufttätt skikt, som också kan vara ångtätt, fordras på bottenbjälklagets varma sida (översidan). För att 
uppnå detta är tätningen av genomföringar och fogar viktig.

Ytterväggars anslutning mot bottenbjälklaget är en känslig detalj, som måste utformas så att den går att utföra 
lufttät i praktiken.

Lufttätheten är även viktig i skyddet mot markradon.

Skydd mot markradon
Krypgrunden anses radonsäker om bottenbjälklaget inklusive genomföringar är lufttäta. Önskas hög säkerhet kan 
två lager av 0,20 mm tjock åldersbeständig plastfolie med lufttäta skarvar läggas på marken i kryputrymmet. Även 
mekanisk ventilation kan öka säkerheten mot markradon om anläggningen är injusterad så att det blir undertryck i 
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kryprummet i förhållande till bostaden. Beroende på typ av mark kan även andra åtgärder som radonbrunn ha 
effekt.

Underhåll
En krypgrund har sommartid en fuktkritisk miljö. Unken lukt kan bildas. Utrymmet bör regelbundet inspekteras via 
lucka i bjälklaget eller grundmuren. Vid minsta tecken på mögel eller liknande bör saneringsåtgärder vidtas. 
Dagvatten får inte tillåtas att rinna in. Vatten- och avloppsledningar bör också inspekteras.

Buskar utanför huset bör inte tillåtas växa och breda ut sig så att ventilationen försämras.

Äldre teknik - Torpargrund
I äldre tider kallades krypgrunder ofta "torpargrunder". De fungerade något annorlunda från fuktsynpunkt än 
dagens krypgrunder genom att ventilerna, "kattgluggarna", fick stå öppna under sommaren, men stängdes under 
vintern för att mildra golvdraget. På vintern skottade man upp snö längs sockeln mot stenfoten för att täta och 
värmeisolera. Skorstensstocken bidrog till att värma utrymmet under huset. Ändras detta användningsmönster kan 
torpargrundens beständighet äventyras. Det är inte ovanligt med röta i golvbjälklag som i modern tid 
tilläggsisolerats.

Bild 6. Exempel på så kallad torpargrund.

Se även

Grundläggningsdjup - grunder

Grundläggning
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