
Grunden. Vilka kritiska punkter

finns det i olika grunder?
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Byggteknik



Det går att bygga på vilken mark som helst!

Men inte hur som helst!

� Det går att bygga på vatten

� Det går att bygga under marken

� Det går att bygga på andra byggnader

Det krävs projektering för att veta hur!

Inget är omöjligt (nästan)…. bara kostsamt!
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Geoutredning
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För småhus räcker det kanske med en enkel

geoteknisk utredning  

- bedömning av markens egenskaper

Grundvattennivån utreds

~ högst i april Kolla hur ytvattnet rör sig och 

radonförekomst 

Olämplig mark får stora följder



Geoutredning?



Markens bärighet

Markens bärighet uttrycks i 

enheten kPa

Kilopascal = Kraft / ytenhet

1pascal=1N/m2

N (Newton)= m (Kg) � g (9,81)

Linjelast obs! per kvm

Linjelast (kPa)= Total last kN/m2 / votens area (per meter)

Linjelast = husets egentyngd + snö och vindlast 

per meter

Plintgrund tex hallar/ridhus etc

plint

1N/m2



Lastfördelning

� �

Lastfördelning över voter

Linjelast (kPa)= Total last kN/m2 / votens area (per meter)

Lastkompenserande grund

(kompensationsgrundläggning)

Ersätta massor med lättare material + Sprida lasten

25%        50%          25%50%                         50% 16,7%  33,3%  33,3%  16,7%



Fyllning och packning

Inga växtrester, is, snö, rötter

eller annat som kan försvinna

Inget fruset underlag 

Helst 

vattenbegjutning

Grus, sand, sandigt grus

grusig sand, grusmorän

sandmorän, skärv, makadam

~stenar högst 6 cm X antal överfarter

Beronde på vikt/djup

En sättning kan få oanade följder

Dränerande och 

kapillärbrytande lager

packas som fyllning

Silt blir vid nederbörd 

obyggbart (gegga)



Dränering

Regnvattnet måste avledas

Minst 15 cm singel eller

Makadam, hängslen och….

Dräneringsrörets ö.k.

klart under lägsta delen 

på grunden

- Inkl drän.skikt



Dränering

Källargolv/krypgrund

dräneras efter samma principer



Dränering



Platta på mark. 



Markfukt i ångform

RF står i proportion till temperaturen

- 10C motsvarar ca 5 % RF

Betong får inte rinna ner i springor

- fungerar som vekar



Vattendroppar



Uteluftsventilerad krypgrund

Varm, fuktig sensommar-

luft kommer in

Kyls av – RF stiger

0,2 mm plastfolie Dränerande och 

kapillärbrytande lager

Ingen fukt får

rinna in

Planritning med ventiler



Fukten ska kunna torka utåt

Fukt avleds och 

dräneras bort

Ur Isodräns

katalog

Platonmattan

Källare



Källare



Golvvärmerör har frusit sönder, grundbottenplattan och golvvärmerören 

avsågade



Radontätning



Det finns en del att följa upp

t ex grundläggning?

Slarv/fusk



De kritiska momenten i olika åtgärder under byggets lopp ska vara med som 

punkter i kontrollplanen. Dessa kritiska moment är olika känsliga punkter i en 

konstruktion eller projektering där byggfel kan uppstå. Ett kritiskt moment svarar 

på frågan ”var kan det gå fel?”

Boverket: ….beakta sådant som är dyrt att åtgärda efteråt eller

sådant som inte är möjligt att rätta till i efterhand.

Prop 1993/94:178

Kontrollplanens omfattning kan variera 

utifrån tilltron till entreprenörernas/konsulternas förmåga

Kritiska moment



Kritiska moment/kontroller

Markens BärighetFuktisoleringArmeringBetongkvalitet



Tack för idag!

Vill du hänga med utan att behöva sålla bland all information själv?

Prenumerera på Nytt & Viktigt™

Nyttochviktigt.byggutbildarna.com


