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ABSTRACT 

Buildings with a ground construction with slab on grade is becoming more and more 
common as it has a lot of advantages. The ground construction process for a one-family 
house can be limited to only some days when the weather is favorable. Many different 
sources of moisture are important for ground constructions. However, this                                                                       
degree project is mainly limited to moisture conditions for slab on grade with moisture 
balance in relation to the ground, and this means that the ground represents the most 
important source of moisture in this study. Steady state calculations were performed 
for two different building sizes, two different materials in the ground and three 
different thicknesses for the thermal insulation under the concrete slab. Two different 
calculation methods were used. With method 1 the relative humidity in the concrete is 
calculated at the center of the building based on a temperature balance using all 
thermal resistances. Method 2 uses a certain diagram specially designed to find the 
relative humidity in a concrete slab on grade depending on the dimensions etc. The 
calculation results from both methods shows clearly that the thickness of the thermal 
insulation is very important for both temperatures and relative humidity. The results 
also confirm that thermal insulation alone can be enough for the long-term moisture 
protection regarding water vapor in the ground for one-family houses, while larger 
buildings need a complimentary moisture protection. Based on the calculation results 
for a one-family house the recommendation is 300 mm thermal insulation thickness. 
Besides the calculations, this work also includes other important information mainly 
regarding moisture safety for buildings with slab on grade. This includes the 
importance regarding the initial moisture in the concrete slab, as initial moisture is not 
included in the calculations. 

Keywords: concrete, construction, damage, installation, moisture, survey, thermal 
insulation, vapor  
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SAMMANFATTNING  

Byggnader med golv på mark blir allt vanligare i dagens byggbransch, detta med 
avseende fuktsäkerheten och snabbare byggtid med denna grundkonstruktion. 
Förundersökning bör utföras innan grundkonstruktionen kan byggas och detta görs 
genom grundundersökningen av den befintliga marken. Med denna 
grundundersökning vill man åstadkomma vilken typ av mark det gäller, för att sedan 
välja rätt åtgärd. Allt detta görs för att bygga fuktsäkra och hälsosamma byggnader.  En 
annan undersökning som utförs är att ta reda på vilka fuktkällor som kan komma och 
påverka grundkonstruktionen. I småhus exempelvis kan det vara acceptabelt med bara 
värmeisoleringen som fuktskydd, men i större byggnader behövs ytterligare 
kompletteringar för att göra byggnaden så fuktsäkert som möjligt.    

Avgränsningar i denna studie är hur fukten påverkas av golv på mark, hur det 
uppkommer samt hur dessa förebyggs. Fuktskadorna har olika faktorer men i denna 
studie har dessa begränsats till fuktjämvikten i betongplattan i förhållande till 
vattenångan i marken. Det är den största faktorn när det gäller fuktskador. Arbetet 
ingår inte någon fältstudie. 

Den aktuella studien genomfördes vid grundkonstruktionen är det bara 
värmeisoleringens tjocklek som ändras i beräkningarna, medan konstruktionen i 
övrigt är detsamma. För underliggande mark förutsätts berg eller lera, vilket är de 
markmineralerna som har högst respektive lägst värmekonduktivitet. Beräkningarna 
är stationära, vilket innebär att allt handlar om jämvikt. Ingen hänsyn tas alltså till 
årstids- eller dygnsvariationer. En mycket viktig förutsättning är alltså att vatten i mark 
inte har någon inverkan, och det förutsätter att kapillärbrytning och dränering 
fungerar utan problem 

Beräkningarna görs för två olika beräkningsmetoder. Metod1 handlar om beräkning av 
RF mitt under byggnaden, genom att räknas första temperaturen under 
värmeisoleringen mitt under byggnaden, eftersom temperaturskillnaden mellan 
marken och inomhus är minst mitt under byggnaden. Metod2 handlar om beräkning 
av temperaturen i skiktgränserna för att komma fram RF i byggnaden. 

Beräkningsresultaten från det här arbetet visar tydligt att en betongplatta på mark har 
goda förutsättningar för att erhålla en tillräckligt låg relativ luftfuktighet i jämvikt med 
marken när man använder underliggande värmeisolering med tjocklek av 
storleksordningen 300 mm. Den här slutsatsen är dock begränsad till vattenångans 
jämvikt med marken på lång sikt, och för att förebygga fuktskador är det bland annat 
viktigt att även betongplattans byggfukt torkar ut tillräckligt. 

 



 

Sammanfattningsvis visar arbetet att det säkraste alternativet golv på mark är 
värmeisolering med tjockleken 300mm. Golvet inomhus behöver alltid hållas torrt, 
betongplattan måste vara torr innan golvbeläggning installeras och storleken på 
byggnaden kan vara en viktig faktor för hur fuktsäker byggnaden kan vara. 

 

 

Nyckelord: betongplattan, byggfukt, fuktkällor, golv beläggning, 
grundkonstruktion, luftfuktighet, värmeisolering, relativ fuktighet
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Husgrunden är en viktig del i husets konstruktion då den tar upp och fördelar diverse 
laster från byggnaden. På grund av detta måste grundkonstruktionen vara stabil och 
klara av påfrestningar från sättningar i marken. Just därför är det av stor betydelse att 
grundkonstruktionen utförs korrekt för att motverka sättningar och eventuella 
sprickbildningar i konstruktionen (Hemgren, 2011). 

Bengt Strandberg (2014) förklarar att grundkonstruktionen har olika krav och 
dimensioner beroende på vilken byggnadstyp det rör sig om, t ex om byggnaden i fråga 
är ett småhus har den lägre krav jämfört med en stor byggnad. Dessa krav på 
grundkonstruktionen påverkas också av förutsättningarna på platsen så som jordtyp, 
klimat och grundvattennivå. 

Golv på mark blev vanligt i Sverige under 1960-talet, vilket behandlas i boken ”Fukt 
handbok” (Nevander & Elmarsson, 2013).  Den typen av grundkonstruktion ansågs 
vara ett billigare alternativ då det inte längre behövdes schaktas till frostfritt djup, men 
emellertid har det förekommit många skador på konstruktionen i form av lossnande 
golvmattor, röta, mögel och obehaglig lukt. De flesta av skadorna har orsakats av 
markfukt i form av vätska- eller ångfas. I boken påpekas också att idag finns regler och 
krav vilka följs av konstruktörer för att minimera riskerna förfuktskador och i 
förlängningen reducera mängden kostnader till följd av dessa.  

Carlsson et al. (2010) förklarar att den överliggande värmeisoleringen som byggdes 
under 1960 talet har stor påverkan på fuktproblematiken. Den typen av konstruktion 
drabbas av mögel och orsakar hälsorisker. De resultaten som har fåtts i denna studie 
tyder på att underliggande isolering är ett bättre alternativ än överliggande isolering. 
Rapporten förklarar också att underliggande värmeisolering skall vara väl genomförd 
och att fuktdimensionering vara rätt. 

En stor del av tidigare forskning fokuserar det mesta på hur fuktskador inträffar i 
grundkonstruktionen. Exempel på tidigare forskning i detta ämne är följande: 1) 
Grundläggande byggteknik – Fuktsäkerhetsprojektering 2) Sp.se. fuktsäkra 
konstruktion. 

Tidigare forskning visar också att betongplatta med överliggande isolering drabbas 
extra mycket fukt jämfört med andra alternativ. Uppstigande markfukt i form av 
vattenånga är den största orsaken till fuktproblematiken (Sandin, 2014). När det gäller 
fuktproblematiken finns det olika lösningar som kan vara aktuella för 
grundkonstruktionen, skillnaden mot tidigare arbeten i ämnet att detta arbete riktar 
sig endast mot golv på mark med underliggande värmeisolering. 
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Den aktuella grundläggningsmetoden golv på mark (platta på mark) har använts för 
ett mycket stort antal byggnader i Sverige under de senaste 60 åren.  Numera används 
mestadels underliggande isolering vilket innebär att värmeisoleringen ligger undertill 
betongplattan, denna konstruktion är bra ur fuktteknisk synpunkt. Detta 
examensarbete handlar om golv på mark för småhus, med särskilt fokus på faktorer 
som påverkar fuktsäkerheten för golv på mark med underliggande värmeisolering. 

1.2 Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att studera hur markmaterial, isolering och husets 
bredd påverkar fuktdimensioneringen i underliggande värmeisolering. Arbetet 
redovisar resultat från två olika beräkningsmetoder, som handlar om beräkning av RF 
mitt under byggnaden och beräkning av temperaturen i skiktgränserna för att komma 
fram RF i byggnaden.  

1.3 Frågeställningar 

• Är betongplatta med underliggande värmeisolering ur fuktsynpunkt en 
säker grundkonstruktion? 

• Hur påverkar markmaterial, husets bredd och värmeisoleringstjocklek i 
underliggande värmeisolering risken för fuktskador? 

• Vad visar systematisk beräkning av relativ fuktighet och temperaturen i 
betongplattan? 

1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet behandlar metoder för golv på mark speciellt underliggande 
värmeisolering, samt avgränsar sig till de vanligast förekommande metoderna med 
avseende på lämpliga konstruktioner vid byggnationer av småhus. Fokus ligger på hur 
golv på mark påverkas av fukt; vilka skador som kan uppkomma, vad de beror på samt 
hur dessa förebyggs. I arbetet ingår inte någon fältstudie eller undersökning av en viss 
typ av byggnader, inte heller också något speciellt område.  
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2 METOD 

Examensarbete bygger på en litteraturstudie och fuktberäkningar. 

2.1 Litteraturstudie  

Arbetet har genomförts genom litteraturstudier för att få en förståelse av hur golv på 
mark byggs och vilka problem som kan påverka det. Förväntningar av litteraturstudien 
är också att bringa förståelse för fuktskador som uppkommer i golv på mark och hur 
fukten förhindras från att komma in i grunden.  

2.2 Fuktberäkning i Metod 1 och Metod2 

Beräkningarna har utförts utan hjälp av dataprogram och består endast av 
handberäkningar. För att få reda på de formler och värden som behövs vid 
beräkningarna har fukthandboken varit till stor hjälp samt tidigare kursmaterial från 
kursen byggnadsfysik. I beräkningarna jämförs tre olika underliggande 
värmeisoleringar med olika tjocklek. Hänsyn tas även för grundkonstruktionens olika 
mått vid beräkningarna. Två olika beräkningsmetoder används. Metod 1 gäller  endast 
småhus och temperaturen beräknas under värmeisoleringen mitt under byggnaden. 
Vid temperaturberäkningen tas hänsyn till värmeledningsförmåga för 
värmeisoleringen, byggnadens längd och bredd, jordens värmeledningsförmåga, 
årsmedeltemperatur inomhus och utomhus. Metod 2 gäller för båda små och stora hus, 
och det handlar om beräkning av temperaturen i skiktgränserna för att komma fram 
RF i byggnaden. 
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3 LITTERATURSTUDIE  

3.1 Grunden för småhus  

Vid byggnation av husgrunden kontrolleras alltid markens bärighet, fuktförhållande 
med mera för att anpassa den grundläggning som ska byggas vilket behandlas i boken 
” Bygga grund” (Hemgren, 2011). Enligt lag är geoteknisk utredning ett krav som gäller 
all bebyggelse oavsett om den är liten eller stor. Under utredningen samlas allt som 
behövs från marken för att slutligen undersökas av fackman i geoteknik. I boken 
påpekas också om grunden ska bestå av golv på mark det finns olika typer, t ex fast 
grundläggning, stödd grundläggning eller flytande grundläggning. Vilken 
grundläggning som är aktuell beror på det geotekniska resultatet.  

 

Figur 1:Grundläggningsmetoder vid golv på mark. Hemgren (2011, s.22). copyright 1998 Forma 
Books AB. Åretgiven med tillstånd. 

3.1.1 Fast, stödd och flytande grund 

Hemgren (2011) förklarar att golv på mark är en typ av grundkonstruktion som har till 
uppgift att stabilisera huset i marken och skyddar mot fuktskador. Här handlar det om 
i princip tre olika typer av golv på mark. Första är om jorden består av berg eller 
sammanpackat jordmaterial så som morän eller grus kan fast grundläggning vara 
lämpligt. Det innebär marktypen är fast och inte rör sig på grund av fuktändringar, 
dålig bärighet eller tjäle. Dessutom vid fast grundläggning med golv på mark behöver 
berg sprängas bort omkring huset för att bereda plats åt vattenavrinning och 
värmeisoleringen med mera. Den andra är stödd grundläggning väljs när markens 
bärighet inte är tillräcklig då den består av lös lera med stor sättningsbenägenhet. 
Metoden går ut på att låta grunden vila på pålar eller plintar som förts ner i marken. I 
tredje princip är flytande grundläggning, om marken består av berg under enbart en 
viss del av en byggnad och resten är lera, är pålning det bästa sättet att 
hanteraproblemet för att få samma bärighet i hela grunden. Flytande grundläggning 
kan tillämpas om grundläggningen sker på en mark som lerig mo, fast lera eller silt då 
huset följer då markens rörelser. Denna metod har använts flitigt när det gäller golv på 
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mark eftersom det leder till att laster från husets last fördelas på en stor yta (Hemgren, 
2011). 

3.2 Golv på mark  

3.2.1 Historik  

Carlsson et al. (2010) visar att de första husen med platta på mark byggdes i USA under 
1930-talet och kom inte till Sverige förrän sent på 40-talet. I USA gick grundläggningen 
under namnet Concrete slab, men där utfördes den utan någon slags värmeisolering. 
Istället ställdes större krav på fuktskyddet och detta löstes med hjälp av en så kallad 
membranisolering, vilket består av två lager asfaltimpregnerad papp som höll ihop 
med mellanliggande varmasfalt. Denna papp skulle täcka hela betongplattan och dras 
upp kring alla kanter för att ge den fuktskydd som betongen behöver. Andra åtgärder 
var bland annat 4 tum makadam eller grus under plattan och att innergolvet ligger 
minst 10 tum över det färdiga golvet (Carlsson, Wetterlund & Wallin, 2010). 

Carlsson et al. (2010) påpekar också när tekniken väl kom till Sverige ansågs 
membranisoleringen för dyr och svår att utföra, istället valdes uppreglat golv som 
skulle lösa fuktproblemet. Detta skulle senare visa sig vara ett stort misstag då statistik 
visar att just uppreglat golv stod för största delen av fukt och mögelskador i platta på 
mark. På grund av detta i slutet av 60-talet började svenska ingenjörer lägga in ett tunt 
lager isolering över betongplattan mellan träreglarna. Denna lösning var bättre än 
tidigare när det gällde värmeisolering men problemet med fukt kvarstod fortfarande. 
Under 70-talet dyker en förbättring upp och de första betongplattorna med 
underliggande isolering byggs (Carlsson, Wetterlund & Wallin, 2010). 

Hemgren (2010) förklarar att man oftast inte behöver göra någon stor schaktning av 
marken innan formsättning och platsgjutning av golv på mark och att detta bidrar till 
att hålla ner kostnaden för grundläggningen. Det bekräftas också av Hemgren (2010) 
att förutsättningarna när det gäller fuktsäkerhet är väldigt olika beroende på om 
värmeisoleringen placeras över eller under betongplattan 

3.2.2 Konstruktionsprinciper 

Sandin (2014) förklarar att golv på mark är en grundläggningsmetod som består av en 
betongkonstruktion direkt på mark. Generellt gäller att det måste anordnas dränering 
och ett kapillärbryttande lager för att hindra markfukt. Detta placeras inom ett 
grundläggningsdjup som i sin tur bestäms av markens beskaffenhet, risken för 
tjällyftning med mera. På så sätt under hela betongplattan och ytterkanten placeras 
värmeisoleringen för att undvika en kraftigt köldbrygga och fuktskador. 
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3.2.3 Grundläggningsdjup 

Grundläggningsdjup innebär det avstånd som finns mellan marknivån och 
grundkonstruktionens underkant. Under husets grund läggs alltid ett 
kapillärbryttande material som medräknas i grundläggningsdjup men om 
grundkonstruktionen är en stödd grund av pålar eller plintar räknas den till pålarnas 
eller plintarnas nedersta spets (Hemgren, 2011). 

Det finns flera faktorer som bestämmer hur djup grundläggning ett hus behöver 
(Hemgren, 2011): 

Tjälfarlig mark tidigare fanns en tumregel men numera, när det exempelvis byggs golv 
på mark, tillåts spillvärme från huset ändra tjälens nivå i marken eftersom 
grundläggningen inte når ett särskilt långt djup. 

Grundvattennivån som kan orsaka stor fuktproblematik i byggnader måste undvika att 
nå in under grundkonstruktionen. 

Anslutning till kommunalt avlopp ska läggas på en lägre nivå än husets avloppsenhet 
för att möjliggöra för avloppsvattnet att rinna bort utan särskilda anordningar.  

Markens schaktbarhet är en faktor som bestämmer hur djupt det är lämpligt att lägga 
huset. Om huset ska byggas på berg är det exempelvis olämpligt att bygga en källare då 
sprängning kostar mycket pengar. 

3.2.4 Tjäle  

Om vatten i marken fryser till is på grund av låga temperaturer blir marken tjälad och 
hur djupt tjälen når beror på flera faktorer, till exempel under vintertid kan tjälen nå 
större djup ju längre marken utsätts för lufttemperaturer under noll. Under vintrar 
med kort köldperiod når den bara någon decimeter ner. Dessutom tjäldjupet beror inte 
bara på temperaturen utan även jordens egenskaper påverkar utfallet (SMHI, 2012).  

Hemgren (2010) skriver sin bok ”Bygga grund” tjälfarliga marker innehåller en stor 
mängd partiklar med kornstorlek mindre än 0,06mm. Enlig boken Tjäldjupet varierar 
i Sverige med allt från 1,1 m i Skåne till 2,5 m i övre Norrland, se figur 2. Vidare För att 
undvika tjällyftning i tidvis ouppvärmda byggnader med golv på mark, till exempel 
kallgarage eller fritidshus, måste dessa grundläggas på ett sådant djup för att marken 
under byggnaden inte kan frysa och tjällyftning inte uppstå. Därtill de ledningar som 
ligger i marken måste skyddas för att vattnet inte ska frysa till och orsaka brott på dessa 
vid en tjällyftning. 
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                                              Figur 2:Tjäldjupskarta som anger tjäldjup(m) i tjälfarlig. (Träguiden, 2012) 
 

 

kartan i figur 2 visar att tjäldjupskarta som anger Tjäldjup(d0) i tjälfarlig som ligger 
mellan 1.1 – 2,5 m, varken snötäckt mark, påverkan från grundvatten eller värme från 
byggnader är medräknat.  

När det gäller golv på mark finns det två typer av konstruktioner, oisolerade och 
isolerade golv på mark enligt figur 3 och 4. 

 Grundläggningsdjup= 𝛽𝛽 ∗ 𝑑𝑑0 

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑 00𝑐𝑐:    𝛽𝛽 = 0,6 
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑 100𝑐𝑐:    𝛽𝛽 = 0,3 
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Den typen av golv på mark som ses i figur 3 är en ouppvärmda källare eller garage med 
vis bastemperatur reduceras grundläggningsdjupet 𝑑𝑑0 enligt kartan med en reduktions 
faktor 𝛽𝛽 som beror på temperaturen. 

                                                                                  Figur 3:Oisolerade golv på mark.  (Hemgren 2011, s.27)                                                                                                       
 

Figur 4 handlar om grundläggningsdjup i uppvärmda hus med golv på mark med 
0,35m i vanliga fall om husets bredd >4m och att utrymmet ovanför grunden håller 
≥ +180𝑐𝑐 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 4: Isolerade golv på mark. (Hemgren 2011, s.27) 
 

Tjällyftning är en viktig faktor att tänka på vid grundläggning, i synnerhet vid golv på 
mark eftersom tjällyftning kan orsaka fuktskador på husgrunden på tjälfarlig mark. 

Till exempel vid silt och grov lera undviks detta genom god isolering i grunden. På 
grund av detta villagrunder som byggas numera ställer större krav på tjällisolering än 
förut eftersom värmeläckaget från golvet till jorden är mycket begränsat (Alm, 2010).  
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3.2.5 Dränering och kapillärbrytning  

För att minska fuktskador på en byggnad på grund av vattenflöde till husgrunden, är 
det viktigt med en avledande dränering. Marken invid huset ska ha en lutning på 1:20 
inom tre meters avstånd från husgrunden för att dagvatten ska kunna rinna bort enligt 
(Hemgren, 2010), se figur 5. Dräneringssystem består av olika dränerande och 
kapillärbrytande material så som sand, isolering, makadam och dräneringsledningar. 
Innan dräneringen utformas är det viktigt att analysera markens beskaffenhet, till 
exempel var grundvattennivån ligger och markens genomsläpplighet. För att bygga ett 
golv på mark som är säkert mot fuktskador måste dräneringssystemet vara väl 
genomfört, det vill säga att placera värmeisolering och fuktspärr på rätt sätt samt lägga 
dräneringsledningen i rätt lutning (Hemgren, 2011). 

Golv på mark skyddas mot att markfukt transporteras från marken till grunden med 
hjälp av ett kapillärbryttande skikt under golvet. Ett skikt som ofta består av makadam 
eller singel görs kontinuerligt under hela plattan för att vatten inte sugas upp i det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Dränering och kapillärbrytning vid golv på mark  

3.2.6 Värmeisolering  

Värmeisoleringen placeras under hela betongplattan och längs kanterna för att huset 
behålla temperaturen i huset och hålla konstruktionen torr. Under lång tid användes 
mineralull för golv på mark. Mineralull har låg densitet och består till största delen av 
luft vilket ger materialet dess goda isolerande egenskaper. Problemet med mineralull 
är att det inte får bli blött eftersom det innebär att den inte kan ta upp och avge fukt i 
ångfas. 

Cellplast är det säkraste isolering och kan delas upp i två olika sorter (Strandberg, 
2014). Den första är XPS, denna cellplast är hel tät och fungerar även som 
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kapillärbrytande skikt. Den andra är EPS som har mindre täthet än första alternativet 
det vill säga XPS. Generellt gäller det att ökning av värmeisoleringens tjocklek bidrar 
det till tre följande fördelar:  

1) Mindre värmeförluster genom golvet. 
2) Något högre yttemperatur på golvet, alltså ett förbättrat termiskt inneklimat. 
3) Ökad fuktsäkerhet genom att ökad temperaturskillnad mellan betongplatta 

och underliggande mark ger lägre relativ luftfuktighet i betongen vid jämvikt 
med marken. Denna fördel bekräftas tydligt av beräkningsresultaten i kapitel 
5. 

Under de senaste årtiondena har isolertjockleken succesivt ökat, och numera är 300 
mm en vanlig isolertjocklek. 

3.2.7 Fukttransport 

Fukttransport i material kan ske genom ångfas eller vätskefas. I ångfas transporteras 
fukten dels genom diffusion, dvs. ångan tränger igenom grundkonstruktionen på 
grund av ånghaltskillnad enligt (Sandin, 2010). Storleken på fuktflödet blir delvis 
beroende av materials täthet och delvis av konvektion på grund av lufttryckskillnader 
över en otät konstruktion. Dessutom i vätskafas transporteras vatten vanligen genom 
kapillärsugning (Sandin, 2010).  

Golv på mark blir fuktigt om markfukten kommer in genom diffusion, kapillärsugning 
eller från byggfukten i betongplattan. För att undvika att fukttransport uppstår krävs 
det att dräneringen och värmeisoleringen placeras på rätt sätt(Hemgren, 2011). Även 
fuktspärr ska utföras för att stoppa både konvektion och diffusion, men samtidigt 
måste det beaktas att fuktspärren inte får skadar grundkonstruktionen genom att 
stänga in fukten(Hemgren, 2011). 

3.2.8 Kritiska fukttillstånd 

Det högsta fukttillstånd som ett material kan ha utan att dess avsedda funktioner går 
förlorade kallas kritiska fukttillstånd, vilket behandlas av boken ” Praktisk 
Byggnadsfysik” (Sandin, 2010). Vidare det mest användbara måttet på fukttillstånd är 
relativ fuktighet vilket är viktigt för exempelvis användning av golvlim, trä och 
plastmattor. I vissa andra fall gäller andra kriterier till exempel kritisk 
vattenmättnadsgrad. I boken påpekas också om RF är vid ca 70 -75 % kan 
mögelangrepp ske på organiska material t ex trä och träskivor. och överstiger RF 75 % 
kan det ta skada. I figur 6 nedan ses ungefärliga kritiska fukttillstånd för några 
byggnadsmaterial. 
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  Figur 6: Ungefärliga kritiska fukttillstånd för några byggnadsmaterial. (Mdh.se, 2015) 
 

3.3 Fuktproblem i golv på mark 

Fukt förekommer som vattenånga, vätska eller is (Elmarsson & Nevander, 2013). 

3.4 Fuktskador 

Golv på mark kan skadas av fukt, speciellt överliggande värmeisoleringen, och fukten 
kan i sin tur leda till en dålig inomhus miljö (Elmarsson & Nevander, 2013). 
Fuktproblem kan medföra en lång rad negativa konsekvenser. För fuktproblem i golv 
på mark är det vanligaste att det handlar om problem med mögel som oftast märks 
genom dålig lukt, och mögel kan också medföra mer eller mindre av hälsoproblem 
(hälsorisker). Eftersom mögel har minimal inverkan på hållfastheten hos t ex träreglar 
och golvspånskivor så är försämrad hållfasthet normalt inget problem. Mer än 80 % av 
alla skador på byggnationer anses vara fuktberoende. För att betongen ska vara torr 
måste den skyddas genom att torkas ut innan golvbeläggningen. Det vill säga en 
kapillärbrytande lager ligger över marken och skyddar både diffusion uppåt från 
jorden och neråt från inneluften (Elmarsson & Nevander, 2013). 

3.5 Fuktkällor 

Nevander & Elmarsson (2013) förklarar att innan fukten ska dimensioneras måste 
fuktkällor identifieras, det vill säga att känna till var fukten kommer ifrån. Följande 
fuktkällor kommer att behandlas, nederbörd, luftfukt, byggfukt, markfukt (både vatten 
och vattenånga), läckage från installationer 
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Nederbörd 

Nederbörd kommer som vertikalt eller horisontell fallande med hjälp av vindar. Om 
det regnar och blåser samtidigt faller vattendropparna både snett och vertikalt, detta 
kallas slagregn och kan krypa in i grunden genom att vatten rinner in i plattan enligt 
(Elmarsson & Nevander, 2013). Om vatten kommer in i grunden kan det leda till 
fuktproblem då vissa material kan suga upp vatten och öka fukthalten i byggnaden. För 
att hindra detta är det viktigt att byggnaden är rätt dränerad och att takavvattning är 
rätt dimensionerad (Elmarsson & Nevander, 2013). 

 

Luftfukt 

Sandin (2010) visar att luft innehåller alltid en viss mängd vattenånga och denna 
mängd anger ånghalten, 𝑣𝑣 𝑘𝑘𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄ . Luftfukt förekommer på två olika sätt, uteluft 
(vattenånga) och inneluft (fukttillskott). Uteluft innehåller alltid en vis mängd av 
vattenånga och kan variera över året, från 1,5-4 𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄  på vintern till 7-11 𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄  på 
sommaren. Å andra sidan är RF, utomhus lägre på sommaren (60-80%) och högre på 
vintern (80-90%). Under regn eller dimma RF ligger mellan 95-100 %. 

Inneluftens ånghalt beror på ventilationens storlek, fuktproduktion inomhus och 
ånghalten utomhus. RF inomhus beror även på temperaturen. RF är högre på 
sommaren än på vintern på grund av utomhustemperatur bli låg vid vintern.  

Enligt (Sandin, 2010) den relativa luftfuktigheten räknas som kvoten mellan verklig 
ånghalt och mättnadsånghalt enligt ekv.1 

𝜑𝜑 =  𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑠𝑠 ⁄ [𝑒𝑒𝑘𝑘𝑣𝑣. 1] 

Byggfukt 

Den vattenmängd som redan finns i de flesta byggmaterial vid inbyggnad och som 
måste torkas ut för att det ska vara i jämvikt med sin omgivning kallas 
byggfukt(Sandin, 2010). Byggfukthalten måste bedömas från fall till fall. Fukten kan 
tillföras ett material i samband med tillverkning, transport, lagring samt vid 
betonggjutning och putsning.  I betongen tillförs stora mängder av vatten som måste 
torkas ut innan täta material får läggs på för att inte skada andra byggnadsdelar 
(Elmarsson & Nevander, 2013). 
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Tabell 1: Byggfukthalt i byggnadsmaterial 
Material  Byggfukthalt (kg/m)3   
Betong  0-100 
Lättbetong 100-200 
Kalkbruk 300 
kalkcementbruk 250 
Tegel  0 
Tegelmurverk  70 
Trä  40 

 
 
Markfukt  

Mark är i allmänhet fuktig och innehåller vatten i både vattenfas och ångfas. Detta 
vatten kommer normalt från grundvatten eller nederbörd. Därför är det av stor vikt att 
det kapillärbrytande materialet läggs på rätt sätt och att dränera vid 
grundkonstruktionen så att ytavrinning sker bort från byggnaden. För att vara på den 
säkra sidan vid fuktdimensionering beräknas dessutom det farligaste fallet där relativa 
fuktigheten i marken är 100 % (Elmarsson & Nevander, 2013). 

Läckage 

Det är vanligt att ett läckage från installation orsakar fuktskador därför att vatten och 
avloppsledningar är placerade i golv på mark.  

Vid läckning behövs en snabb åtgärd för att torka ut fukten och att således hindra 
mögel från att uppstå (Elmarsson Nevander, 2013). 

3.5.1 Överliggande värmeisolering 

Plattan läggs på ett dränerande och Kapillärbryttande skikt. Ovanpå betongplattan kan 
värmeisoleringen och golvkonstruktionen läggas på flera olika sätt(Elmarsson & 
Nevander, 2013). Om värmeisoleringen av cellplast placeras ovanpå plattan kallas det 
för flytande golv enligt figur 7 och den typen är den vanligaste nu för tiden (Elmarsson 
& Nevander, 2013). 

 

        Figur 7: Flytande golv på cellplast  
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I äldre byggnader placeras det ovanpå plattan på reglar med mellanliggande 
värmeisolering av mineralull. Luftspalt läggs under golv som förbinds med inneluften 
genom öppningar vid socklar enligt figur 8. Hemgren (2011) förklarar att de äldre 
typerna har drabbats av många fuktskador på grund av att ångspärren är bristfällig och 
att markfukten har medfört störst problem.  Därför kan vissa material, t ex trä, inte 
ställas i direktkontakt med betongplatta. Ångspärren bör bestå av en minst 0,20 mm 
tjockplastfolie av polyeten eller av en luftspaltbildande plastskiva. Plastfolien ska täcka 
hela betongplattan. 

                                                                                                                                                                                                                              

 

     Figur 8: Överliggande värmeisolering och golv på reglar 
 

Vid överliggande isolering, se figur 8, spelar det ingen roll vilken typ av isolering som 
används, fuktigheten under och i betongplattan blir hög detta på grund av att plattan 
och marken har samma temperatur.  

På grund av detta kan alla fuktkänsliga golvmaterial som läggs i eller ovanpå 
betongplattan angripas av mögel, t ex ingjutna reglar eller syllar. Om det finns en 
mögeltillväxt kan en lukt utvecklas men om golvet har en välfungerande ventilation 
kan lukten hållas borta från byggnaden (fuktsäkra konstruktion u.å). 

Golvreglarna har direkt kontakt med plattan i de äldre byggnaderna, detta fungerar 
som en köldbrygga och värme leds ner från inneluften till betongplattan enlig (Sandin, 
2010), se figur 8.  När den varma temperaturen når plattan höjs dess temperatur och 
plattans RF kan bli något lägre i storleksordningen 90 %. Denna konstruktion är då i 
riskzonen eftersom träregeln börjar mögla redan vid 75 % RF(Sandin, 2010).  
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Figur 9: Fukttillstånd i golvreglar med överliggande isolering utan plastfolie på betongens ovansida. 
(Byggnadskontroll.se2012). 
 

För att denna typ av konstruktion ska fungera måste en plastfolie läggas ovanpå 
betongplattan och även under mellanvägar som har direkt kontakt med betongplattan 
(Sandin, 2010). 

Även om betongen har skyddats plastfolie och är oskadd samt täcker hela 
betongplattan kan den ha fortfarande mögelproblem kan uppstå. Orsaken för detta är 
att konstruktionen förutsätter betongplattans över yta är helt ren från organiska 
material. Det är i praktiken mycket svårt att få betongöverytan helt ren (steril) under 
byggtiden, och det brukar finnas kvar mer eller mindre av sågspån och annat organiskt 
material. Dessa organiska material under plastfolien befinner sig i en miljö med 
mycket hög relativ luftfuktighet och därför är mögel mycket vanligt. Plastfolien kan i 
praktiken inte hindra mögellukten från att tränga upp till byggnaden.  

Sammanfattningsvis kan man säga att den här konstruktionen med den äldre typen av 
golv på mark med överliggande värmeisolering är en riskkonstruktion, och 
fuktproblem är mycket vanliga med den här konstruktionen. 

 

3.5.2 Underliggande värmeisolering  

Den andra typen av betongplattan är när värmeisoleringen ligger under 
betongplattorna. Detta kallas för moderna golv på mark och är den dominerande typen 
nuförtiden. 

Värmeisoleringen som användes för var oftast expanderad eller extruderad polystyren, 
cellglas, styv mineralull eller lättklinker. En sådan betongplatta är betydligt bättre ur 
en fuktteknisk synvinkelenligt (Alm, 2010). Den typen av grundläggning gäller bara för 
småhus, stora byggnader behöver anordna grundläggning på annat sätt (Alm, 2010). 
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Under byggnationen av grundläggning är det viktigt att betongen torkar ut innan 
golvbeläggningen, i annat fall kan detta leda till olika problematik i form av dålig lukt, 
olika hälsorisker, förtvålning av lim osv.   

För att undvika och förhindra dessa problem behöver konstruktörer göra en kalkyl av 
uttorkningstiden. Detta är viktig hjälpmedel för att förhindra de problematik som kan 
stötas med i framtiden och behöver tas fram innan golvbeläggningen görs. Även 
golvvärme kan vara alternativ här för att påskynda uttorkningen av betong.  

I figur 10, så fungerar värmeisoleringen som fuktskydd och håller värmen i grunden. 
Därför att RF under- och över isoleringen har stor skillnad på grund av 
temperaturskillnaden, även om isoleringen är liten påverkar det i sin tur betongens 
RF-värde. 

 

 
Figur 10: Underliggandevärmeisolering (Byggnadskontroll.se, 2012) 
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4 AKTUELL STUDIE  

Beräkningarna visar hur fuktdimensionering av underliggande värmeisolering kan 
göras. Metod1 handlar om beräkning av RF mitt under byggnaden, genom att räknas 
första temperaturen under värmeisoleringen mitt under byggnaden, eftersom 
temperaturskillnaden mellan marken och inomhus är minst mitt under byggnaden. 
Metod2 handlar om beräkning av temperaturen i skiktgränserna för att komma fram 
RF i byggnaden. 

För grundkonstruktionen är det bara värmeisoleringens tjocklek som ändras i 
beräkningarna, medan konstruktionen i övrigt är densamma. För underliggande mark 
förutsätts berg eller lera, vilket är de markmaterial som har högst respektive lägst 
värmekonduktivitet. Beräkningarna görs för två tänkta byggnader: 

1) Bredd x längd 10 x 15 m (150 m2) för betongplattan, i princip motsvarande ett 
småhus. 

2) Bredd x längd 20 x 30 m (600 m2) för betongplattan. Det här är större än ett 
vanligt småhus, och skulle t ex kunna motsvara ett litet flerbostadshus. 

Beräkningarna är kraftig förenklade på två sätt: 

1) Beräkningarna är stationära, vilket innebär att allt handlar om jämvikt 
(medelvärden). Ingen hänsyn tas alltså till årstids- eller dygnsvariationer. 
Denna förenkling är dock rimlig eftersom den termiska trögheten är som störst 
just mitt under en betongplatta mot mark. 

2) Beräkningarna tar bara hänsyn till fuktjämvikten i betongplattan i förhållande 
till vattenångan i marken. En mycket viktig förutsättning är alltså att vatten i 
mark inte har någon inverkan, och det förutsätter att kapillärbrytning och 
dränering fungerar utan problem. Förutsättningen är alltså att det är just 
vattenångan i marken som vid jämvikt (efter lång tid) avgör fuktförhållandena 
i betongplattan. Ingen hänsyn tas till övriga fuktkällor. I praktiken är 
byggfukten i betongplattan en mycket viktig fuktkälla, och under lång tid (flera 
år efter nybyggnad) kan denna fuktkälla vara viktigare än vattenångan i marken. 
Beräkningsresultaten ger dock en bra indikation på fuktjämvikten på lång sikt, 
och denna fuktjämvikt är i sin tur mycket viktig för fuktsäkerheten på lång sikt. 

4.1 Metod1: mitt under byggnaden, endast småhus 

Metod 1 gäller endast småhus och temperaturen beräknas under värmeisoleringen mitt 
under byggnaden, eftersom temperaturskillnaden mellan marken och inomhus är 
minst mitt under byggnaden. Vid temperaturberäkningen tas hänsyn till 
värmeledningsförmåga för värmeisoleringen, byggnadens längd och bredd, jordens 
värmeledningsförmåga, årsmedeltemperatur inomhus och utomhus. 
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Temperaturskillnaden mellan inneluft och betongplattan är försumbar och antas alltså 
för 20 ºC för både inneluft och betongplatta. Om byggnaden har en innetemperatur 
som understiger 20 ºC bör en mer fuktsäker konstruktion väljas.  

 

Figur 11 ses hur temperaturen undervärmeisoleringen mitt i byggnaden kan beräknas 
(Elmarsson Nevander, 2013). 

 

Figur 11: Diagram som visar mitt under plattan. (Elmarsson & Nevander 2013, s. 178) 
 

Beräkningar görs enligt formler hämtas från (Elmarsson & Nevander, 2013). 

 

𝑑𝑑 =  
𝑑𝑑𝑖𝑖 ∗ 𝜆𝜆
𝜆𝜆𝑖𝑖

  [𝐸𝐸𝑘𝑘𝑣𝑣. 2] 

𝑑𝑑 =  𝐸𝐸𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑑𝑑𝐸𝐸𝑗𝑗𝑗𝑗𝑐𝑐𝑘𝑘𝐸𝐸𝑒𝑒𝑘𝑘 [𝑚𝑚]  

𝑑𝑑𝑖𝑖 =  𝑇𝑇𝑗𝑗𝑗𝑗𝑐𝑐𝑘𝑘𝐸𝐸𝑒𝑒𝑘𝑘 𝑝𝑝å 𝑢𝑢𝐸𝐸𝑑𝑑𝑒𝑒𝑗𝑗𝐸𝐸𝑣𝑣𝑔𝑔𝑔𝑔𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑣𝑣ä𝑗𝑗𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣𝑟𝑟𝑗𝑗𝐸𝐸𝑒𝑒𝑗𝑗𝑣𝑣𝐸𝐸𝑔𝑔 [ 𝑚𝑚 ] 

λ =  𝑉𝑉ä𝑗𝑗𝑚𝑚𝑒𝑒𝑘𝑘𝑗𝑗𝐸𝐸𝑑𝑑𝑢𝑢𝑘𝑘𝐸𝐸𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐸𝐸𝑒𝑒𝐸𝐸  [𝑊𝑊 𝑚𝑚⁄ ℃] 

𝜆𝜆𝑖𝑖 =  𝑉𝑉ä𝑗𝑗𝑚𝑚𝑒𝑒𝐸𝐸𝑒𝑒𝑑𝑑𝐸𝐸𝑣𝑣𝐸𝐸𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟ö𝑗𝑗𝑚𝑚å𝑔𝑔𝐸𝐸 𝑟𝑟ö𝑗𝑗 𝑣𝑣ä𝑗𝑗𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣𝑟𝑟𝑗𝑗𝐸𝐸𝑒𝑒𝑗𝑗𝑣𝑣𝐸𝐸𝑔𝑔 [𝑊𝑊 𝑚𝑚⁄ .𝐾𝐾] 
 

𝑢𝑢𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 =  
𝑇𝑇𝑗𝑗 − 𝑇𝑇0
𝑇𝑇1 − 𝑇𝑇0

  [𝐸𝐸𝑘𝑘𝑣𝑣. 3] 

𝑢𝑢𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 =  𝑅𝑅𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑣𝑣𝑣𝑣 𝐸𝐸𝑒𝑒𝑚𝑚𝑝𝑝𝑒𝑒𝑗𝑗𝐸𝐸𝐸𝐸𝑢𝑢𝑗𝑗 𝑚𝑚𝑣𝑣𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑢𝑢𝐸𝐸𝑑𝑑𝑒𝑒𝑗𝑗 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑔𝑔𝑔𝑔𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑑𝑒𝑒𝐸𝐸 

𝑇𝑇𝑗𝑗 =  𝑇𝑇𝑒𝑒𝑚𝑚𝑝𝑝𝑒𝑒𝑗𝑗𝐸𝐸𝐸𝐸𝑢𝑢𝑗𝑗 𝑝𝑝å 𝑣𝑣𝑟𝑟𝑗𝑗𝐸𝐸𝑒𝑒𝑗𝑗𝑣𝑣𝐸𝐸𝑔𝑔𝑟𝑟 𝑢𝑢𝐸𝐸𝑑𝑑𝑒𝑒𝑗𝑗𝑟𝑟𝑣𝑣𝑑𝑑𝐸𝐸𝐸𝐸 [℃] 

𝑇𝑇0 =  Å𝑗𝑗𝑟𝑟𝑚𝑚𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒𝑚𝑚𝑝𝑝𝑒𝑒𝑗𝑗𝐸𝐸𝐸𝐸𝑢𝑢𝑗𝑗 𝑢𝑢𝐸𝐸𝑗𝑗𝑚𝑚ℎ𝑢𝑢𝑟𝑟 [℃] 

𝑇𝑇1 =  Å𝑗𝑗𝑟𝑟𝑚𝑚𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒𝑚𝑚𝑝𝑝𝑒𝑒𝑗𝑗𝐸𝐸𝐸𝐸𝑢𝑢𝑗𝑗 𝑣𝑣𝐸𝐸𝑗𝑗𝑚𝑚ℎ𝑢𝑢𝑟𝑟  [℃] 
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∆𝑇𝑇 =  𝑇𝑇1 − 𝑇𝑇𝐽𝐽 = (1 −  𝑢𝑢𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 )( 𝑇𝑇1 − 𝑇𝑇0)  [𝐸𝐸𝑘𝑘𝑣𝑣. 4] 

∆T =  𝑇𝑇𝑒𝑒𝑚𝑚𝑝𝑝𝑒𝑒𝑗𝑗𝐸𝐸𝐸𝐸𝑢𝑢𝑗𝑗𝑟𝑟𝑘𝑘𝑣𝑣𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑑[ ℃] 

Den metoden har tagit för att beräkna RF av mitt på byggnader, och metoden baserad 
på fem indata. Dessa fem indata är: 

• Årsmedeltemperatur utomhus  
• Årsmedeltemperatur inomhus  
• Byggnads bredd 
• Byggnads längd 
• Värmeisoleringstjocklek  

4.2 Metod2: i skiktgränserna, både småhus och storhus 

Vid fuktdimensionering måste temperaturen alltid beaktas och beräknas. Därför att 

mättnadsånghalten 𝑣𝑣𝑠𝑠[𝑇𝑇] för luft är beroende av temperatur, t ex 𝑣𝑣𝑠𝑠(9) = 8,83 𝑔𝑔 𝑚𝑚3�  , 

𝑣𝑣𝑠𝑠(9,4) = 9,05 𝑔𝑔 𝑚𝑚3�     och  𝑣𝑣𝑠𝑠(9,9) = 9,35 𝑔𝑔 𝑚𝑚3� .  Därefter mättnadsånghalten är den 

som bestämmer vilket relativ fuktighet som en byggnad ska ha, enligt ekvation (5). 
Denna ekvation beräknar skiktgränserna av temperatur, t ex under värmeisoleringen 
under en betongplatta på mark, med antagandet om ett linjärt samband mellan andel 
värmemotstånd och andel temperaturskillnad. 

Under beräkning av temperaturen i skiktgränserna använder denna ekvation:  

𝑇𝑇𝑥𝑥 =  𝑇𝑇0 ±
𝑅𝑅1−𝑋𝑋
∑𝑅𝑅

 ∆𝑇𝑇 [𝐸𝐸𝑘𝑘𝑣𝑣.  5] 

𝑇𝑇𝑥𝑥 = 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑚𝑚𝑝𝑝𝑒𝑒𝑗𝑗𝐸𝐸𝐸𝐸𝑢𝑢𝑗𝑗 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑 𝑥𝑥, 𝐸𝐸 𝑒𝑒𝑥𝑥 𝑚𝑚𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑣𝑣å 𝑟𝑟𝑘𝑘𝑣𝑣𝑘𝑘𝐸𝐸 [ ℃] 

𝑇𝑇0 =  Medelvärde temperatur  [℃]  

𝑅𝑅1−𝑋𝑋 =   𝑉𝑉ä𝑗𝑗𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑗𝑗𝐸𝐸𝑟𝑟𝐸𝐸å𝐸𝐸𝑑𝑑𝑒𝑒𝐸𝐸 𝑟𝑟𝑗𝑗å𝐸𝐸 1 𝐸𝐸𝑣𝑣𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑥𝑥 [𝑚𝑚2 ℃/𝑊𝑊] 

�𝑅𝑅 =  𝑆𝑆𝑢𝑢𝑚𝑚𝑚𝑚𝐸𝐸 𝑣𝑣ä𝑗𝑗𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑗𝑗𝐸𝐸𝑟𝑟𝐸𝐸å𝐸𝐸𝑑𝑑 [𝑚𝑚2 ℃/𝑊𝑊] 

∆𝑇𝑇 =  𝑇𝑇𝑒𝑒𝑚𝑚𝑝𝑝𝑒𝑒𝑗𝑗𝐸𝐸𝐸𝐸𝑢𝑢𝑗𝑗𝑟𝑟𝑘𝑘𝑣𝑣𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑑 ö𝑣𝑣𝑒𝑒𝑗𝑗 𝛴𝛴 𝑅𝑅, [ ℃] 
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5 RESULTAT 

Beräkningsresultaten avser två olika beräkningsmetoder som båda har använts för en 
viss grundkonstruktion men med tre olika isolertjocklekar, två olika markmaterial och 
två olika husstorlekar. För varje beräkningsmetod omfattar alltså beräkningarna 3 · 2 
· 2 = 12 olika kombinationer. 

5.1 Golv på mark, underliggande värmeisolering  

Underliggande värmeisoleringen är den mest kända golvtypen på mark för små hus, ur 
fuktsynpunkt även säkrast för konstruktionen. Värmeisoleringen fungerar som 
kapillärbryttande och förhindrar vatten att sugas upp kapillärt i betongen och höja 
betongplattans temperatur enligt kapitel 3.2.2.4. Därför spelar värmeisoleringen en 
stor roll om den läggs ovanpå eller under betongplattan. Överliggande värmeisolering 
och betongplattorna samt marken har samma temperaturer och därmed samma 
relativfuktighet, dvs. nära 100 %. 0ch dessa material som placeras ovanpå betongen 
blir fuktiga och kan ta skada. 

5.2  Sammanställning och jämförelse med de två olika 
beräkningsmetoderna 

Den grundkonstruktionen som beräknades har olika relativa fuktigheter på grund av 
isolertjocklekar. Här nedan redovisas en sammanställning av beräkningsresultaten, 
samt dess för- och nackdelar med respektive grundkonstruktion som framkommit i 
denna rapport.  

Tabell 2 innehåller resultatet av beräkningsmetoderna 1 och 2, där hänsyn har tagits 
till olika husstorlekar, olika markmaterial samt olika tjocklekar på isolering. De två 
beräkningsmetoder behandlades temperaturskillnader mellan betongplattan och 
undersidan av värmeisoleringar. 
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Tabell 2: Förhållande mellan markmaterial, isolertjocklek, kantåvstånd från yttervägg och RF i 
metod 1 och i metod 2 
 
 

METOD 1: Mitt under byggnaden 

Småhus 10 x 15 m 

Jordarten  Isolertjocklek 
(mm) 

RF % 𝑻𝑻𝒋𝒋 ℃ ∆𝑻𝑻 ℃ 

 

 

Lera  

300 52 9,2 10,8 

200 59 11,2 8,8 

100 64 12,6 7,4 

 

 

Berg  

300 47 7,7 12,3 

200 49 8,4 11,6 

100 53 9,6 10,4 

 

METOD 2: Skiktgränserna 
 

Småhus 10 x 15 m  

Jordarten  Isolertjocklek 
(mm) 

RF % 𝑻𝑻𝒋𝒋 ℃ ∆𝑻𝑻 ℃ 

 

Lera (1-6m) 

Från yttervägg   

300 55 10,2 9,8 

200 60 11,5 8,5 

100 69 13,7 6,3 

 

Berg (1-6m) 

Från yttervägg   

300 49 8,3 11,7 

200 51 9,1 10,9 

100 58 10,9 9,1 

Stora hus 20 x 30 m  

Jordarten  Isolertjocklek 
(mm) 

RF % 𝑻𝑻𝒋𝒋 ℃ ∆𝑻𝑻 ℃ 

 

Lera (>6m) 

Från yttervägg   

300 58 10,9 9,1 

200 63 12,4 7,6 

100 72 14,5 5,5 

 

Berg (>6m) 

Från yttervägg   

300 50 8,7 11,3 

200 53 9,6 10,4 

100 61 11,7 8,3 
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5.2.1 Jämförelse mellan tumregel och ∆𝑻𝑻 

 

Figur 12: Golv på mark med temperaturskillnad 
 

 

I tabell 3 visas jämförelse mellan RF som utgick från de två beräkningsmetoderna och 
tumregel. Tumregeln säger varje grads ökning av temperaturskillnaden motsvarar en 
RF- sänkning med ca 5 %. Därför syns inte en stor skillnad mellan tumregeln och 
beräkningsresultaten, men vissa resultat skiljer det sig 5 -9%, på grund av sin tjocka 
isolering. 
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Tabell 3: Jämförelse mellan ∆𝑻𝑻 och tumregel i metod 1 och metod 2 
 

METOD 1- MITT UNDER BYGGNADEN 

Småhus 10 x 15 m 

Jordarten  RF % ∆𝑻𝑻 ℃ Tumregel �𝟓𝟓%
℃� � 

 

 

Lera  

52 10,8 100-(5. ∆𝑇𝑇) = 100 − (5.10,8) ≈ 46% 

59 8,8 100-(5. ∆𝑇𝑇) = 100 − (5.9,1) ≈ 56% 

64 7,4 100-(5. ∆𝑇𝑇) = 100 − (5.7,4) ≈ 63% 

 

 

Berg  

47 12,3 100-(5. ∆𝑇𝑇) = 100 − (5.12,3) ≈ 38% 

49 11,6 100-(5. ∆𝑇𝑇) = 100 − (5.11,6) ≈ 42% 

53 10,4 100-(5. ∆𝑇𝑇) = 100 − (5.10,4) ≈ 48% 

 

METOD 2- I SKIKTGTÄNS 
Småhus 10 x 15 m 

Jordarten  RF % ∆𝑻𝑻 ℃ Tumregel �𝟓𝟓%
℃� � 

 

Lera (1-6m) 

Från yttervägg   

55 9,8 100-(5. ∆𝑇𝑇) = 100 − (5.9,8) = 51% 

60 8,5 100-(5. ∆𝑇𝑇) = 100 − (5.8,5) ≈ 58% 

69 6,3 100-(5. ∆𝑇𝑇) = 100 − (5.6,3) ≈ 68% 

 

Berg (1-6m) 

Från yttervägg   

49 11,7 100-(5. ∆𝑇𝑇) = 100 − (5.11,7) ≈ 42% 

51 10,9 100-(5. ∆𝑇𝑇) = 100 − (5.10,9) ≈ 46% 

58 9,1 100-(5. ∆𝑇𝑇) = 100 − (5.9,1) ≈ 55% 

Större 20 x 30 m 

Jordarten  RF % ∆𝑻𝑻 ℃ Tumregel �𝟓𝟓%
℃� � 

 

Lera (>6m) 

Från yttervägg   

58 9,1 100-(5. ∆𝑇𝑇) = 100 − (5.9,1) ≈ 55% 

63 7,6 100-(5. ∆𝑇𝑇) = 100 − (5.7,6) ≈ 62% 

72 5,5 100-(5. ∆𝑇𝑇) = 100 − (5.5,5) ≈ 73% 

 

Berg (>6m) 

Från yttervägg   

50 11,3 100-(5. ∆𝑇𝑇) = 100 − (5.11,3) ≈ 44% 

53 10,4 100-(5. ∆𝑇𝑇) = 100 − (5.10,4) ≈ 48% 

61 8,3 100-(5. ∆𝑇𝑇) = 100 − (5.8,3) ≈ 59% 
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5.2.2 Markmaterial  

Mark material λ–värdet har betydelse vid beräkningar av temperaturskillnader enligt 
bilaga 2, 3 och 4. λ–värdet varierar mellan olika markmaterial och i denna rapport 
används två olika markmaterial, lera och berg. I tabell 4 ges λ–värdet för lera och berg. 
Båda beräkningsmetoderna i tabell 2 visar att λ–värdet inverkar på fuktsäkerhet. Detta 
innebär temperaturskillnaden över värmeisoleringen blir mindre vid grundläggning på 
lera jämfört med grundläggning på berg och därmed försämras fuktsäkerhet genom 
högre RF i betongplattan. 

5.2.3 Husets bredd  

Vid breda byggnader blir effekten av värmeisoleringen under centrala delar av 
byggnaden mindre, vilket medför att temperaturskillnaden över värmeisoleringen blir 
minst här. Vidare ökar relativa fuktighet. Som tabell 2 visar de båda byggnaderna som 
har samma isolertjocklek har olika temperaturskillnader och olika RF, t ex i första 
metoden det småhuset med 300 mm isoleringen har RF 52 % och sin temperatur är 
9,2 ℃. Däremot metod 2 visar att i det större huset har högre RF och temperatur (58 
% och 10,9 ℃ )än det småhuset.  Detta beräkningen belyser att det kan vara 
problematiskt att uppnå tillräcklig temperaturskillnad och fukt problem kan uppstå. 
För att motverka detta kan ökas värmeisoleringen eller en extra ångspärr behöva 
läggas under hela betongplattan. I ett sådant fall måste försäkras sig om att all byggfukt 
torkas ut innan golvet färdigställs (Elmarsson & Nevander, 2013). 

5.2.4 Värmeisolertjocklek  

Isolertjocklek har spelat en stor roll i dessa beräkningsresultat, eftersom alla de tre 
grundkonstruktionerna har olika isolertjocklek. Värmeisoleringen under 
betongplattan medför att det uppstår temperaturskillnaden över isoleringen, och 
skyddar mot markfukt enligt beräkningar av båda metoderna. Ökad isolertjocklek 
medför tydligt högre temperaturskillnad och därmed tydligt lägre relativ luftfuktighet 
i betongen, och detta gäller genomgående i tabell 2. Om man t ex jämför småhuset 
grundlagt på lera så visar beräkningsmetod 1 att 100 mm värmeisolering ger 7,4 °C 
temperaturskillnad och 64 % RF, medan 300 mm värmeisolering ger 10,8 °C 
temperaturskillnad och 52 % RF. Resultaten är entydiga när det gäller att ökad 
isolertjocklek långsiktigt bidrar till en torrare betongplatta. 
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5.2.5 Golv på mark med 300 mm underliggande värmeisolering  

 

 

I beräkningsmetod 1 i bilaga två är RF under mitten av grundkonstruktion 52 % för 
lera och 47 % för berg. Indata till beräkningarna nedan kan ses i bilaga 1. Den relativa 
fuktigheten utgår från beräkningen av temperaturen i underkant av värmeisoleringen 
som är 9,2 𝑗𝑗𝑐𝑐ℎ 7,7℃, och inomhustemperaturen som är 20℃. Dessa 
temperaturskillnader mellan värmeisoleringen och rumstemperaturen ger det låga 
RF-värdet som underskrider de kritiska värdena som tidigare nämnts i kapitel 3.2.2.6. 
Även i beräkningsmetod 2 ges RF är 55 % för lera och 48 % för berg. Detta innebär att 
båda metoderna visar ganska nära RF när det gäller för småhus. 

Fördelen med en 300mm värmeisolering likt figur 13 är att konstruktionens fuktskydd 
kan erhållas utan att använda ångspärr. Även i betongens RF ligger mellan 47-55 % 
enligt tabell 2 och det är väldigt lågt. Den tjocka värmeisoleringen under plattan är 
positiv med hänsyn till yttertemperatur och fuktförhållande. Men uttorkning av 
betongplattan innan golvbeläggning är jätte viktigt för att undvika byggfukt som torkas 
ut uppåt, då cellplasten är mycket tät(Elmarsson & Nevander, 2013).  

Det är mycket tydligt att 300 mm, alternativet med den tjockaste värmeisoleringen, är 
det bästa alternativet ur fuktsynpunkt med hänsyn till fuktjämvikten på lång sikt. Den 
har en relativ fuktighet som underskrider de kritiska fukttillstånden, då en tillräcklig 
temperaturskillnad mellan betongplatta och mark erhålls. Det fuktskydd som 
beräkningarna visar handlar enbart om fuktjämvikten avseende diffusion av 
vattenånga mellan betongplatta och mark på lång sikt. Med den här avgränsningen är 
temperaturskillnaden över värmeisoleringen helt avgörande för betongplattans 
fuktinnehåll. En lägre innetemperatur (som t ex i ett fritidshus eller i ett kallt 
förrådsrum) medför snabbt en minskad temperaturskillnad och därmed betydligt 
fuktigare betongplatta än vad beräkningarna i det här arbetet visar. 

Figur 13: 300 mm värmeisolering                                                                                                           
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Som värmeisoleringsmaterial under betongplattan kan man använda olika kvaliteter 
av cellplast (t ex EPS eller XPS) eller mineralull i form av en styv markskiva. De här 
materialen har olika egenskaper när det gäller ångmotstånd (diffusionstäthet) och 
lastupptagningsförmåga (bärighet, sammanpressning efter lång tid).  

 

5.2.6 Golv på mark med 200 mm underliggande värmeisolering  

      Figur 14: 200 mm värmeisolering                                                                                          
 

Denna grundkonstruktion har 200 mm värmeisolering, se figur 14 och bilaga 3, men 
ändå har lågt RF 59 % och 49 % enligt beräkningsmetod ett. Tack vare den mindre 
temperaturskillnaden över golv på mark och under underliggande värmeisolering. Det 
innebär dess tjocklek på värmeisolering är lämplig för denna konstruktion. På så sätt i 
beräkningsmetod två visar RF 51 - 60 % för småhus och 53-63 % för större hus, som 
tydligen ses att båda metoderna är logik. 

Fuktsäkerheten i grundkonstruktion 2 är ganska lika den första grundkonstruktionen, 
men risken på fukten kan förekomma när marken under konstruktion består av lera 
och avståndet från kanten har passerat mitt i betongplattan som visas i bilaga 3. 
Lösningen till detta kan vara att öka tjockleken av värmeisoleringen.  
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5.2.7 Golv på mark med 100 mm underliggande värmeisolering  

 
        Figur 15: 100 mm värmeisolering                                                                                                                                                                
 

Grundkonstruktion i figur 15 har 100 mm isolertjocklek, och RF-värdet är 64 % och 53 
% enligt bilaga 4. Det innebär att fuktrisken är stor i leran. Även RF är under kritiska 
fukttillstånd men ändå behövs det en ökning värmeisoleringen och skyddar 
betongplattan att komma in någon fukt genom diffusionstätt.  

Resultaten i tabell 3 visar att de båda grundkonstruktionerna har hög relativ fuktighet, 
men RF i konstruktionen på lera överskrider det kritiska relativa fukttillståndet. När 
det gäller diffusionstätheten (ångmotståndet) så förutsätter ju alla beräkningar att det 
är så diffusionsöppet mot marken att man kan räkna med jämvikt mellan betongplatta 
och mark efter lång tid, och om ångmotståndet är högre så tar det bara längre tid att 
nå den här jämvikten.  Högt RF kan orsaka att fuktskador om organiska material ska 
placeras direkt på betongplattan, därför att betongfukten kan transporteras vidare till 
syllar och reglar av trä som kan mögla och ruttna. I de flesta fall har 
grundkonstruktionen med 100 mm isolertjocklek har högre RF än de två andra, trots 
att risken inte är så stor. Men för att säkra byggnaden det behövs någon åtgärda t ex 
att öka tjockleken av värmeisoleringen. 

Sammanfattningsvis i tabell 3 ses att temperaturskillnaden i mitten av byggnaden blir 
minst eftersom markens värmemotstånd är störst i mitten av byggnaden, och 
temperaturskillnaden i betongen påverkar betongplattans bredd, ju bredare plattan är 
desto tjockare värmeisolering krävs ur ett fukthänseende enligt metod 2. Dessutom ses 
att grundkonstruktionerna på lera behöver öka värmeisoleringens tjocklek eller vidta 
andra åtgärder för att höja temperaturen i betongplattan till exempel golvvärme osv. 
medan berg har låg temperaturskillnad på grund av lågt värmemotstånd  
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6 DISKUSSION  

6.1 Golv på mark med underliggande värmeisolering  

I detta arbete rekommenderas metoden underliggande värmeisolering av golv på 
mark. Ur fuktsynpunkten är golv på mark med underliggande värmeisolering ett bra 
alternativ, detta gäller särskilt småhus. Resultaten förklarar hur småhus med 
underliggande isolering kan vara fuktsäker, men för att säkerställa detta måste 
dimensioneringen av isolering utföras korrekt. Resultaten från beräkningsmetoder 
visar att det inte finns några problem mitt under huset, därför att värmeflödet är minst 
mitt under huset. Men problemen uppstår oftast i kantbalken.   

Carlsson et al. (2010) förklarar tydligt att den bästa och vanligaste värmeisoleringen 
under platta är 300 mm för småhus, för att byggnader ska vara beständig och 
lågenergihus. Beräkningar i detta arbete hålla med detta och kom fram att 300 mm för 
småhus innebär en fuktsäker grundkonstruktion. Förutom det så jämförs också hur 
markmaterial och husets bredd påverkar fuktdimensioneringen. För större byggnader 
behövs det andra ordningar.  

En bra grundkonstruktion ska vara väluppbyggd och ska ha en god fuktundersökning 
för att minska fuktskador samt följa alla regler när det gäller fukt inom byggnader. 
Under byggnationen är det extra viktigt att tänka på alla riskåtgärder när det gäller 
golv på mark. Detta innebär att förutse vilka risker som kan uppstå och ha en 
åtgärdsplan till dessa risker. Riskerna kan bero bland annat på fel dimensionering, fel 
uppbyggnad av isolering, läckage och grundvatten och så vidare.  

Fuktskador och mögel är hälsorisk, de orsakar luftvägsinfektioner och allergier på 
grund av utsläpp från mikrobiell växt vid fuktskador. Byggnader där olika åtgärder inte 
tas och fuktskador uppstår, kostar mycket att renovera. På grund de stora 
omkostnaderna som kan dyka upp i framtiden behöver fukt förhindras genom att 
byggnader byggs täta.   
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6.2 Markmaterial, husets bredd och värmeisoleringstjocklek har stor 
betydelse för golv på marks fuktförhållande  

Med hänsyn till mark material λ-värdet båda teorin och beräkningen visar tydligt att 
temperaturskillnaden i mitten av byggnaden blir minst eftersom markens 
värmemotstånd är störst i mitten av byggnaden. Temperaturskillnaden mellan 
betongplatta och mark mitt under en byggnad minskar ju bredare byggnaden är, och 
detta framgår entydigt enligt båda beräkningsmetoderna i det här arbetet. Ju bredare 
byggnad desto tjockare värmeisolering krävs det, för att klara en viss maximal RF i 
betongplattan. På så sätt ses att grundkonstruktionerna på lera behöver öka 
värmeisoleringens tjocklek eller vidta andra åtgärder för att höja temperaturen i 
betongplattan till exempel golvvärme osv. medan berg har låg temperaturskillnad på 
grund av lågt värmemotstånd. 

6.3 Beräkningar 

Enligt litteraturstudien finns det vissa parametrar som tycks vara osäkra. Den första är 
λ-värdet på marken. Detta beror på att marken är en blandning av olika material och 
innehåller inte endast ett material. Den andra gäller fuktjämvikten, där beräkningarna 
ta bara hänsyn till fuktjämvikten i betongplattan i förhållande till vattenångan i 
marken. Ingen hänsyn tas till övriga fuktkällor, men i praktiken är byggfukten i 
betongplattan en mycket viktig fuktkälla, och under lång tid kan denna fuktkälla vara 
viktigare än vattenångan i marken. Den tredje är medelårstemperaturen, vilken antas 
vara  6 0c. Detta värde är dock mycket osäkert på grund av klimatiska förändringar. 
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7 SLUTSATSER 

Genom analys och beräkningsmetoder har följande slutsatser dragits kring studiens 
frågeställningar: 

• Golv på mark med underliggande värmeisoleringen är ur fuktsynpunkt en 
säker grundkonstruktion jämfört med överliggande isolering. 

• Markens värmekonduktivitet (λ-värde) har en betydande påverkan på 
beräkningsresultatet. Med lera som har förhållandevis låg 
värmekonduktivitet erhålls mindre temperaturskillnad över 
värmeisoleringen och därmed högre RF i betongplattan jämfört med om 
man i stället har grundlagt på berg som har förhållandevis hög 
värmekonduktivitet. Med aktuell grundkonstruktion kan lera faktiskt 
medföra att man i vissa fall behöver öka värmeisoleringens tjocklek för att 
RF i betongplattan ska bli tillräckligt låg vid jämvikt. 

• Ökad isolertjocklek medför tydligt högre temperaturskillnad och därmed 
tydligt lägre relativ luftfuktighet i betongen 

• Hur stor temperaturskillnaden blir beror på värmeisolertjocklek, 
byggnadens storlek och markens material. 

• Beräkningsresultaten förefaller mycket rimliga, och det gäller för båda 
beräkningsmetoderna och för samtliga alternativ avseende 
värmeisoleringens tjocklek och markens material.    
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Fuktberäkningar i detta arbete utgår från ett golv på mark med underliggande 
värmeisoleringen och visar hur RF varierar beroende på husets bredd, vilken mark 
betongplattan är grundlagd på och isolerings tjocklek. Beräkningarna tar bara hänsyn 
till fuktjämvikten i betongplattan i förhållande till vattenångan i marken. Men 
beräkningar kan göras där hänsyn till övriga fuktkällor t ex byggfukten kan tas med 
vilket kan ge ett större perspektiv på fuktproblematiken samt en större förståelse.   
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BILAGA 1:  

Indata till handberäkning av underliggande värmeisolering 

 
 
 
Tabell 4: Värmekonduktiviteten, λ–värdet, för några olika material.( Mdh, 2015) 

 

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tabell 5: Medelvärden för Temperatur T0 

 

                                                                 
 
 

 

 

Figur 16: Värmeisoleringsförmåga λ för olika jordarter. ( Nevander & Elmarsson, 2013, s. 496) 
 

 
 

Material (konstruktion) λ, W/m °C 

Betong 1,7 

Cellplast  0,036 

Lera  1,4 

Berg  3,5 

Trä 0,14 

Året  Enhet °C 

Medelvärde temperatur som 
användes i beräkningen 

6 



35 

Tabell 6: Mättnadsånghalt för vattenånga i luft, vs eller vm , g/m3 . (Nevander & Elmarsson 2013, s. 
476) 

 
 
 

°C  ,0 °C ,1 °C ,2 °C ,3 °C ,4 °C  ,5 °C ,6 °C ,7 °C ,8 °C ,9 °C 

30  30,31 30,47 30,64 30,80 30,97  31,14 31,30 31,47 31,64 31,81 
29  28,71 28,86 29,02 29,18 29,34  29,50 29,66 29,82 29,98 30,14 
28  27,18 27,33 27,48 27,63 27,78  27,93 28,09 28,24 28,39 28,55 
27  25,72 25,86 26,01 26,15 26,30  26,44 26,59 26,73 26,88 27,03 
26  24,33 24,47 24,61 24,74 24,88  25,02 25,16 25,30 25,44 25,58 

25  23,01 23,14 23,27 23,40 23,53  23,66 23,80 23,93 24,06 24,20 
24  21,75 21,87 22,00 22,12 22,25  22,37 22,50 22,63 22,75 22,88 
23  20,55 20,67 20,78 20,90 21,02  21,14 21,26 21,38 21,50 21,63 
22  19,41 19,52 19,63 19,74 19,86  19,97 20,08 20,20 20,31 20,43 
21  18,32 18,42 18,53 18,64 18,75  18,85 18,96 19,07 19,18 19,29 

20  17,28 17,38 17,49 17,59 17,69  17,79 17,90 18,00 18,11 18,21 
19  16,30 16,39 16,49 16,59 16,69  16,78 16,88 16,98 17,08 17,18 
18  15,36 15,46 15,55 15,64 15,73  15,83 15,92 16,01 16,11 16,20 
17  14,48 14,56 14,65 14,74 14,83  14,91 15,00 15,09 15,18 15,27 
16  13,63 13,71 13,80 13,88 13,96  14,05 14,13 14,22 14,30 14,39 

15  12,83 12,91 12,99 13,07 13,15  13,23 13,31 13,39 13,47 13,55 
14  12,07 12,15 12,22 12,29 12,37  12,45 12,52 12,60 12,68 12,75 
13  11,35 11,42 11,49 11,56 11,63  11,71 11,78 11,85 11,92 12,00 
12  10,67 10,73 10,80 10,87 10,94  11,00 11,07 11,14 11,21 11,28 
11  10,02 10,08 10,15 10,21 10,27  10,34 10,40 10,47 10,53 10,60 

10  9,41 9,47 9,53 9,59 9,65  9,71 9,77 9,83 9,89 9,96 
9  8,83 8,88 8,94 9,00 9,05  9,11 9,17 9,23 9,29 9,35 
8  8,28 8,33 8,38 8,44 8,49  8,55 8,60 8,66 8,71 8,77 
7  7,76 7,81 7,86 7,91 7,96  8,01 8,07 8,12 8,17 8,22 
6  7,27 7,31 7,36 7,41 7,46  7,51 7,56 7,61 7,66 7,71 

5  6,80 6,85 6,89 6,94 6,99  7,03 7,08 7,12 7,17 7,22 
4  6,36 6,41 6,45 6,49 6,54  6,58 6,62 6,67 6,71 6,76 
3  5,95 5,99 6,03 6,07 6,11  6,16 6,20 6,24 6,28 6,32 
2  5,56 5,60 5,64 5,68 5,71  5,75 5,79 5,83 5,87 5,91 
1  5,19 5,23 5,27 5,30 5,34  5,37 5,41 5,45 5,49 5,52 

0  4,86 4,88 4,91 4,95 4,98  5,02 5,05 5,09 5,12 5,16 
– 0  4,86 4,82 4,78 4,74 4,71  4,67 4,63 4,59 4,56 4,52 

– 1  4,49 4,45 4,41 4,38 4,35  4,31 4,28 4,24 4,21 4,17 
– 2  4,14 4,11 4,08 4,04 4,01  3,98 3,95 3,91 3,88 3,85 
– 3  3,82 3,79 3,76 3,73 3,70  3,67 3,64 3,61 3,58 3,55 
– 4  3,52 3,49 3,47 3,44 3,41  3,38 3,36 3,33 3,30 3,27 
– 5  3,25 3,22 3,19 3,17 3,14  3,12 3,09 3,07 3,04 3,02 

– 6  2,99 2,97 2,94 2,92 2,89  2,87 2,85 2,82 2,80 2,78 
– 7  2,75 2,73 2,71 2,69 2,66  2,64 2,62 2,60 2,58 2,55 
– 8  2,53 2,51 2,49 2,47 2,45  2,43 2,41 2,39 2,37 2,35 
– 9  2,33 2,31 2,29 2,27 2,25  2,23 2,21 2,20 2,18 2,16 

– 10  2,14 2,12 2,10 2,09 2,07  2,05 2,03 2,02 2,00 1,98 

– 11  1,96 1,95 1,93 1,92 1,90  1,88 1,87 1,85 1,83 1,82 
– 12  1,80 1,79 1,77 1,76 1,74  1,73 1,71 1,70 1,68 1,67 
– 13  1,65 1,64 1,63 1,61 1,60  1,58 1,57 1,56 1,54 1,53 
– 14  1,52 1,50 1,49 1,48 1,46  1,45 1,44 1,43 1,41 1,40 
– 15  1,39 1,38 1,36 1,35 1,34  1,33 1,32 1,30 1,29 1,28 

– 16  1,27 1,26 1,25 1,24 1,23  1,22 1,20 1,19 1,18 1,17 
– 17  1,16 1,15 1,14 1,13 1,12  1,11 1,10 1,09 1,08 1,07 
– 18  1,06 1,05 1,04 1,03 1,02  1,02 1,01 1,00 0,99 0,98 
– 19  0,97 0,96 0,95 0,94 0,94  0,93 0,92 0,91 0,90 0,89 
– 20  0,89           
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Tabell 7: värmemotståend för mark exklusiva värmeövergångsmotstånd. (Mdh, 2015) 
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BILAGA 2: GRUNDKONSTRUKTION MED 300 MM ISOLERTJOCKLEK 
– BERÄKNINGEN 

Metod 1 

Grundlagd på lera med måtten 10 x 15 m 

𝐿𝐿 𝐵𝐵⁄ =  15 10⁄ = 1,5 m 

𝑑𝑑 =  0,3∗1,4
0,036

=  11,7 𝑚𝑚  

𝑑𝑑 𝐵𝐵⁄ =  11,7 10⁄ = 1,17 m 

𝑈𝑈𝑗𝑗 𝑑𝑑𝑣𝑣𝐸𝐸𝑔𝑔𝑗𝑗𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝐸𝐸 𝑣𝑣 𝑟𝑟𝑣𝑣𝑔𝑔𝑢𝑢𝑗𝑗 10 𝑒𝑒𝑗𝑗ℎå𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟 

𝑢𝑢𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,23 

∆𝑇𝑇 =  (1 −  𝑢𝑢𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 )( 𝑇𝑇1 − 𝑇𝑇0)  = ( 1 − 0,23)(20 − 6) = 10,8℃  

𝑇𝑇𝑗𝑗 = 𝑇𝑇1 − ∆𝑇𝑇 = 20 − 10,8 = 9,2℃  

𝑣𝑣𝑠𝑠 (9,2) = 8,94𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄  𝑢𝑢𝑗𝑗 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸 8  

𝑣𝑣𝑠𝑠 (20) = 17,28 𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄  𝑢𝑢𝑗𝑗 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸 8 

𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
8,94

17,28
= 0,52 = 52% 

 

Grundlagd på berg med måtten 10 x 15 m 

𝐿𝐿 𝐵𝐵⁄ =  15 10⁄ = 1,5 m 

𝑑𝑑 =  0,3∗3,5
0,036

=  29,2 𝑚𝑚  

𝑑𝑑 𝐵𝐵⁄ =  29,2 10⁄ = 2,92 m 

𝑈𝑈𝑗𝑗 𝑑𝑑𝑣𝑣𝐸𝐸𝑔𝑔𝑗𝑗𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝐸𝐸 𝑣𝑣 𝑟𝑟𝑣𝑣𝑔𝑔𝑢𝑢𝑗𝑗 10 𝑒𝑒𝑗𝑗ℎå𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟 

𝑢𝑢𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,12 

∆𝑇𝑇 =  (1 −  𝑢𝑢𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 )( 𝑇𝑇1 − 𝑇𝑇0)  = ( 1 − 0,12)(20 − 6) = 12,3℃  

𝑇𝑇𝑗𝑗 = 𝑇𝑇1 − ∆𝑇𝑇 = 20 − 12,3 = 7,7℃  

𝑣𝑣𝑠𝑠 (7,7) = 8,12𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄  𝑢𝑢𝑗𝑗 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸 8  

𝑣𝑣𝑠𝑠 (20) = 17,28 𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄  𝑢𝑢𝑗𝑗 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸 8 

𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
8,12

17,28
= 0,47 = 47% 
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Metod 2 

 
 
Tabell 8: Grundkonstruktion 1-lera 1-6 m från ytterväggen 

Material d, materialskiktets 
tjocklek(m) 

𝝀𝝀 W/mK R(d/𝝀𝝀) m2K/W 

Betong  0,1 1,7 0,059 

Cellplast  0,3 0,036 8,33 

Dräneringslager    0,2 

Lera   3,40 

Rsi   0,17 

Rse   0,04 

RT   12,20 

 

Temperatur på värmeisoleringens undersida: 

𝑇𝑇𝑗𝑗 =   6 +
0,04 + 3,40 + 0,2

12,20
∗ (20 − 6) = 10,2℃ 

∆𝑇𝑇 =  20 − 10,2 = 9,8 ℃  

𝑣𝑣𝑠𝑠 (10,2) = 9,53𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄  𝑢𝑢𝑗𝑗 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸 8  

𝑣𝑣𝑠𝑠 (20) = 17,28 𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄  𝑢𝑢𝑗𝑗 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸 8 

𝑹𝑹𝑹𝑹 =  
𝑣𝑣𝑠𝑠( 𝑀𝑀Ä𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇Ä𝑅𝑅𝑇𝑇𝑅𝑅 𝑇𝑇𝑉𝑉𝑇𝑇 𝑈𝑈𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑇𝑇Ä𝑅𝑅𝑀𝑀𝑅𝑅𝑉𝑉𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑅𝑅𝑀𝑀𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝑈𝑈𝑅𝑅)

𝑣𝑣𝑠𝑠( 𝑀𝑀Ä𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇Ä𝑅𝑅𝑇𝑇𝑅𝑅 𝑇𝑇𝑉𝑉𝑇𝑇 𝐵𝐵𝑅𝑅𝑇𝑇𝑅𝑅𝑇𝑇𝑅𝑅𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑅𝑅𝑀𝑀𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝑈𝑈𝑅𝑅 )
 

𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
9,53

17,28
= 0,55 = 55 % 

 

Tabell 9: Grundkonstruktion 1-lera > 6 m från ytterväggen 
Material d, materialskiktets 

tjocklek(m) 
𝝀𝝀 W/mK R(d/𝝀𝝀) m2K/W 

Betong  0,1 1,7 0,059 

Cellplast  0,3 0,036 8,33 

Dräneringslager    0,2 

Lera   4,4 

Rsi   0,17 

Rse   0,04 

RT   13,20 
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Temperatur på värmeisoleringens undersida: 

𝑇𝑇𝑗𝑗 =   6 +
0,04 + 4,4 + 0,2

13,20
∗ (20 − 6) = 10,9℃ 

∆𝑇𝑇 =  20 − 10,9 = 9,1 ℃  

𝑣𝑣𝑠𝑠 (10,9) = 9,96𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄  𝑢𝑢𝑗𝑗 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸 8  

𝑣𝑣𝑠𝑠 (20) = 17,28 𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄  𝑢𝑢𝑗𝑗 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸 8 

𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
9,96

17,28
= 0,58 = 58 % 

 

Tabell 10: Grundkonstruktion 1- Berg 1-6 m från ytterväggen 
Material d, materialskiktets 

tjocklek(m) 
𝝀𝝀 W/mK R(d/𝝀𝝀) m2K/W 

Betong  0,1 1,7 0,059 

Cellplast  0,3 0,036 8,33 

Dräneringslager    0,2 

Berg    1,40 

Rsi   0,17 

Rse   0,04 

RT   10,20 

 

Temperatur på värmeisoleringens undersida: 

𝑇𝑇𝑗𝑗 =   6 +
0,04 + 1,4 + 0,2

10,20
∗ (20 − 6) = 8,3℃ 

∆𝑇𝑇 =  20 − 8,3 = 11,7 ℃  

𝑣𝑣𝑠𝑠 (8,3) = 8,44𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄  𝑢𝑢𝑗𝑗 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸 8  

𝑣𝑣𝑠𝑠 (20) = 17,28 𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄  𝑢𝑢𝑗𝑗 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸 8 

𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
8,44

17,28
= 0,49 = 49% 
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Tabell 11: Grundkonstruktion 1- Berg >6 m från ytterväggen 
Material d, materialskiktets 

tjocklek(m) 
𝝀𝝀 W/mK R(d/𝝀𝝀) m2K/W 

Betong  0,1 1,7 0,059 

Cellplast  0,3 0,036 8,33 

Dräneringslager    0,2 

Berg    1,8 

Rsi   0,17 

Rse   0,04 

RT   10,60 

 

Temperatur på värmeisoleringens undersida: 

𝑇𝑇𝑗𝑗 =   6 +
0,04 + 1,8 + 0,2

10,60
∗ (20 − 6) = 8,7℃ 

∆𝑇𝑇 =  20 − 8,7 = 11,3 ℃  

𝑣𝑣𝑠𝑠 (8,7) = 8,66𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄  𝑢𝑢𝑗𝑗 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸 8  

𝑣𝑣𝑠𝑠 (20) = 17,28 𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄  𝑢𝑢𝑗𝑗 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸 8 

𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
8,66

17,28
= 0,50 = 50 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

BILAGA 3: GRUNDKONSTRUKTION MED 200 MM ISOLERTJOCKLEK 
– BERÄKNINGEN 

Metod 1 

Grundlagd på lera med måtten 10 x 15 m 

𝐿𝐿 𝐵𝐵⁄ =  15 10⁄ = 1,5 m 

𝑑𝑑 =  
0,2 ∗ 1,4

0,036
= 7,8 𝑚𝑚 

𝑑𝑑 𝐵𝐵⁄ =  7,8 10⁄ = 0,78 m 

𝑈𝑈𝑗𝑗 𝑑𝑑𝑣𝑣𝐸𝐸𝑔𝑔𝑗𝑗𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝐸𝐸 𝑣𝑣 𝑟𝑟𝑣𝑣𝑔𝑔𝑢𝑢𝑗𝑗 10 𝑒𝑒𝑗𝑗ℎå𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟 

𝑢𝑢𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,37 

∆𝑇𝑇 =  (1 −  𝑢𝑢𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 )( 𝑇𝑇1 − 𝑇𝑇0)  = ( 1 − 0,37)(20 − 6) = 8,8℃  

𝑇𝑇𝑗𝑗 = 𝑇𝑇1 − ∆𝑇𝑇 = 20 − 8,8 = 11,2℃  

𝑣𝑣𝑠𝑠 (11,2) = 10,15𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄  𝑢𝑢𝑗𝑗 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸 8  

𝑣𝑣𝑠𝑠 (20) = 17,28 𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄  𝑢𝑢𝑗𝑗 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸 8 

𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
10,15
17,28

= 0,59 = 59 % 

 

Grundlagd på berg med måtten 10 x 15 m 

𝐿𝐿 𝐵𝐵⁄ =  15 10⁄ = 1,5 m 

𝑑𝑑 =  
0,2 ∗ 3,5

0,036
= 19,4 𝑚𝑚 

𝑑𝑑 𝐵𝐵⁄ =  19,4 10⁄ = 1,94 m 

𝑈𝑈𝑗𝑗 𝑑𝑑𝑣𝑣𝐸𝐸𝑔𝑔𝑗𝑗𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝐸𝐸 𝑣𝑣 𝑟𝑟𝑣𝑣𝑔𝑔𝑢𝑢𝑗𝑗 10 𝑒𝑒𝑗𝑗ℎå𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟 

𝑢𝑢𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,17 

∆𝑇𝑇 =  (1 −  𝑢𝑢𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 )( 𝑇𝑇1 − 𝑇𝑇0)  = ( 1 − 0,17)(20 − 6) = 11,6℃  

𝑇𝑇𝑗𝑗 = 𝑇𝑇1 − ∆𝑇𝑇 = 20 − 11,6 = 8,4℃  

𝑣𝑣𝑠𝑠 (8,4) = 8,49𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄  𝑢𝑢𝑗𝑗 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸 8  

𝑣𝑣𝑠𝑠 (20) = 17,28 𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄  𝑢𝑢𝑗𝑗 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸 8 

𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
8,49

17,28
= 0,49 = 49 % 
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Metod 2 

 

Tabell 12:Grundkonstruktion 2- Lera 1-6 m från ytterväggen 
Material d, materialskiktets 

tjocklek(m) 
𝝀𝝀 W/mK R(d/𝝀𝝀) m2K/W 

Betong  0,1 1,7 0,059 

Cellplast  0,2 0,036 5,56 

Dräneringslager    0,2 

Lera   3,40 

Rsi   0,17 

Rse   0,04 

RT   9,23 

 

Temperatur på värmeisoleringens undersida: 

𝑇𝑇𝑗𝑗 =   6 +
0,04 + 3,4 + 0,2

9,23
∗ (20 − 6) = 11,5℃ 

∆𝑇𝑇 =  20 − 11,5 = 8,5 ℃  

𝑣𝑣𝑠𝑠 (11,5) = 10,33𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄  𝑢𝑢𝑗𝑗 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸 8  

𝑣𝑣𝑠𝑠 (20) = 17,28 𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄  𝑢𝑢𝑗𝑗 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸 8 

𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
10,33
17,28

= 0,60 = 60 % 

 

Tabell 13: Grundkonstruktion 2- Lera >6 m från ytterväggen 
Material d, materialskiktets 

tjocklek(m) 
𝝀𝝀 W/mK R(d/𝝀𝝀) m2K/W 

Betong  0,1 1,7 0,059 

Cellplast  0,2 0,036 5,56 

Dräneringslager    0,2 

Lera   4,40 

Rsi   0,17 

Rse   0,04 

RT   10,23 
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Temperatur på värmeisoleringens undersida: 

𝑇𝑇𝑗𝑗 =   6 +
0,04 + 4,4 + 0,2

10,23
∗ (20 − 6) = 12,4℃ 

∆𝑇𝑇 =  20 − 12,4 = 7,6 ℃  

𝑣𝑣𝑠𝑠 (12,4) = 10,93𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄  𝑢𝑢𝑗𝑗 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸 8  

𝑣𝑣𝑠𝑠 (20) = 17,28 𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄  𝑢𝑢𝑗𝑗 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸 8 

𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
10,93
17,28

= 0,63 = 63 % 

 

Tabell 14:Grundkonstruktion 2- Berg 1-6 m från ytterväggen 
Material d, materialskiktets 

tjocklek(m) 
𝝀𝝀 W/mK R(d/𝝀𝝀) m2K/W 

Betong  0,1 1,7 0,059 

Cellplast  0,2 0,036 5,56 

Dräneringslager    0,2 

Berg    1,4 

Rsi   0,17 

Rse   0,04 

RT   7,43 

 

 

Temperatur på värmeisoleringens undersida: 

𝑇𝑇𝑗𝑗 =   6 +
0,04 + 1,4 + 0,2

7,43
∗ (20 − 6) = 9,1℃ 

∆𝑇𝑇 =  20 − 9,1 = 10,9 ℃  

𝑣𝑣𝑠𝑠 (9,1) = 8,87𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄  𝑢𝑢𝑗𝑗 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸 8  

𝑣𝑣𝑠𝑠 (20) = 17,28 𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄  𝑢𝑢𝑗𝑗 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸 8 

𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
8,87

17,28
= 0,51 = 51 % 
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Tabell 15: Grundkonstruktion 2- Berg >6 m från ytterväggen 
Material d, materialskiktets 

tjocklek(m) 
𝝀𝝀 W/mK R(d/𝝀𝝀) m2K/W 

Betong  0,1 1,7 0,059 

Cellplast  0,2 0,036 5,56 

Dräneringslager    0,2 

Berg    1,8 

Rsi   0,17 

Rse   0,04 

RT   7,83 

 

 

Temperatur på värmeisoleringens undersida: 

𝑇𝑇𝑗𝑗 =   6 +
0,04 + 1,8 + 0,2

7,83
∗ (20 − 6) = 9,6℃ 

∆𝑇𝑇 =  20 − 9,6 = 10,4 ℃  

𝑣𝑣𝑠𝑠 (9,6) = 9,15𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄  𝑢𝑢𝑗𝑗 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸 8  

𝑣𝑣𝑠𝑠 (20) = 17,28 𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄  𝑢𝑢𝑗𝑗 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸 8 

𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
9,15

17,28
= 0,53 = 53 % 
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BILAGA 4: GRUNDKONSTRUKTION MED 100 MM 
ISOLERTJOCKLEK– BERÄKNINGEN 

Metod 1 

Grundlagd på lera med måtten 10 x 15 m 

𝐿𝐿 𝐵𝐵⁄ =  15 10⁄ = 1,5 m 

𝑑𝑑 =  
0,1 ∗ 1,4

0,036
= 3,9 𝑚𝑚 

𝑑𝑑 𝐵𝐵⁄ =  3,89 10⁄ = 0,39 m 

𝑈𝑈𝑗𝑗 𝑑𝑑𝑣𝑣𝐸𝐸𝑔𝑔𝑗𝑗𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝐸𝐸 𝑣𝑣 𝑟𝑟𝑣𝑣𝑔𝑔𝑢𝑢𝑗𝑗 10 𝑒𝑒𝑗𝑗ℎå𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟 

𝑢𝑢𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,47 

∆𝑇𝑇 =  (1 −  𝑢𝑢𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 )( 𝑇𝑇1 − 𝑇𝑇0)  = ( 1 − 0,47)(20 − 6) = 7,4℃  

𝑇𝑇𝑗𝑗 = 𝑇𝑇1 − ∆𝑇𝑇 = 20 − 7,4 = 12,6℃  

𝑣𝑣𝑠𝑠 (12,6) = 11,07𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄  𝑢𝑢𝑗𝑗 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸 8  

𝑣𝑣𝑠𝑠 (20) = 17,28 𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄  𝑢𝑢𝑗𝑗 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸 8 

𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
11,07
17,28

= 0,64 = 64 % 

Grundlagd på lera med måtten 10 x 15 m 

 
𝐿𝐿 𝐵𝐵⁄ =  15 10⁄ = 1,5 m 

𝑑𝑑 =  
0,1 ∗ 3,5

0,036
= 9,7 𝑚𝑚 

𝑑𝑑 𝐵𝐵⁄ =  9,7 10⁄ = 0,97 m 

𝑈𝑈𝑗𝑗 𝑑𝑑𝑣𝑣𝐸𝐸𝑔𝑔𝑗𝑗𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝐸𝐸 𝑣𝑣 𝑟𝑟𝑣𝑣𝑔𝑔𝑢𝑢𝑗𝑗 10 𝑒𝑒𝑗𝑗ℎå𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟 

𝑢𝑢𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,26 

∆𝑇𝑇 =  (1 −  𝑢𝑢𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 )( 𝑇𝑇1 − 𝑇𝑇0)  = ( 1 − 0,26)(20 − 6) = 10,4℃  

𝑇𝑇𝑗𝑗 = 𝑇𝑇1 − ∆𝑇𝑇 = 20 − 10,4 = 9,6℃  

𝑣𝑣𝑠𝑠 (9,6) = 9,17𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄  𝑢𝑢𝑗𝑗 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸 8  

𝑣𝑣𝑠𝑠 (20) = 17,28 𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄  𝑢𝑢𝑗𝑗 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸 8 

𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
9,17

17,28
= 0,53 = 53 % 
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Metod 2 

 
Tabell 16: Grundkonstruktion 3- Lera 1-6 m från ytterväggen 

Material d, materialskiktets 
tjocklek(m) 

𝝀𝝀 W/mK R(d/𝝀𝝀) m2K/W 

Betong  0,1 1,7 0,059 

Cellplast  0,1 0,036 2,78 

Dräneringslager    0,2 

Lera   3,40 

Rsi   0,17 

Rse   0,04 

RT   6,65 

 

Temperatur på värmeisoleringens undersida: 

𝑇𝑇𝑗𝑗 =   6 +
0,04 + 3,4 + 0,2

6,65
∗ (20 − 6) = 13,7℃ 

∆𝑇𝑇 =  20 − 13,7 = 6,3 ℃  

𝑣𝑣𝑠𝑠 (13,7) = 11,84𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄  𝑢𝑢𝑗𝑗 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸 8  

𝑣𝑣𝑠𝑠 (20) = 17,28 𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄  𝑢𝑢𝑗𝑗 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸 8 

𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
11,84
17,28

= 0,69 = 69 % 

 
Tabell 17:Grundkonstruktion 3- Lera >6 m från ytterväggen 

Material d, materialskiktets 
tjocklek(m) 

𝝀𝝀 W/mK R(d/𝝀𝝀) m2K/W 

Betong  0,1 1,7 0,059 

Cellplast  0,1 0,036 2,78 

Dräneringslager    0,2 

Lera   4,40 

Rsi   0,17 

Rse   0,04 

RT   7,65 
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Temperatur på värmeisoleringens undersida: 

𝑇𝑇𝑗𝑗 =   6 +
0,04 + 4,4 + 0,2

7,65
∗ (20 − 6) = 14,5℃ 

∆𝑇𝑇 =  20 − 14,5 = 5,5 ℃  

𝑣𝑣𝑠𝑠 (14,5) = 12,43𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄  𝑢𝑢𝑗𝑗 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸 8  

𝑣𝑣𝑠𝑠 (20) = 17,28 𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄  𝑢𝑢𝑗𝑗 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸 8 

𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
12,43
17,28

= 0,72 = 72 % 

 

 
Tabell 18: grundkonstruktion 3- Berg 1-6 m från ytterväggen 

Material d, materialskiktets 
tjocklek(m) 

𝝀𝝀 W/mK R(d/𝝀𝝀) m2K/W 

Betong  0,1 1,7 0,059 

Cellplast  0,1 0,036 2,78 

Dräneringslager    0,2 

Berg    1,4 

Rsi   0,17 

Rse   0,04 

RT   4,65 

 

 

 

Temperatur på värmeisoleringens undersida: 

𝑇𝑇𝑗𝑗 =   6 +
0,04 + 1,4 + 0,2

4,65
∗ (20 − 6) = 10,9℃ 

∆𝑇𝑇 =  20 − 10,9 = 9,1 ℃  

𝑣𝑣𝑠𝑠 (10,9) = 9,95𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄  𝑢𝑢𝑗𝑗 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸 8  

𝑣𝑣𝑠𝑠 (20) = 17,28 𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄  𝑢𝑢𝑗𝑗 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸 8 

𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
9,95

17,28
= 0,58 = 58 % 
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Tabell 19: grundkonstruktion 3- Berg >6 m från ytterväggen 
Material d, materialskiktets 

tjocklek(m) 
𝝀𝝀 W/mK R(d/𝝀𝝀) m2K/W 

Betong  0,1 1,7 0,059 

Cellplast  0,1 0,036 2,78 

Dräneringslager    0,2 

Berg    1,8 

Rsi   0,17 

Rse   0,04 

RT   5,05 

 

 

Temperatur på värmeisoleringens undersida: 

𝑇𝑇𝑗𝑗 =   6 +
0,04 + 1,8 + 0,2

5,05
∗ (20 − 6) = 11,7℃ 

∆𝑇𝑇 =  20 − 11,7 = 8,3 ℃  

𝑣𝑣𝑠𝑠 (11,7) = 10,46𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄  𝑢𝑢𝑗𝑗 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸 8  

𝑣𝑣𝑠𝑠 (20) = 17,28 𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄  𝑢𝑢𝑗𝑗 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸 8 

𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
10,46
17,28

= 0,61 = 61 % 
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