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BESKRIVNING AV BEFINTLIG
KRYPGRUND
I en krypgrund är bottenbjälklaget, alltså golvet inklusive stomme och
isolering, väl avskilt från marken. Beroende på utförande av krypgrunden fås
olika temperatur- och fukttillstånd i kryputrymmet.
Den vanligaste krypgrunden i äldre bebyggelse är uteluftsventilerad.
Grunden ventileras då med uteluft genom ventilöppningar i sockeln. Detta
medför sommartid stor risk för kondensbildning då den fuktiga sommarluften
kyls ned av den kalla marken i krypgrunden. Ju mer värmeisolering som
placeras i golvbjälklaget desto lägre blir temperaturen i kryputrymmet och
risken för kondensbildning större. Den uteluftsventilerade krypgrunden
betraktas idag som en riskkonstruktion på grund av att dagens välisolerade
bottenbjälklag i princip stryper all värmetillförsel till krypgrunden.
Aktuell krypgrund är oventilerad och utförd helt i betong utan organiska
byggmaterial mot kryputrymmet. Grunden tål därför hög luftfuktighet och
tillåter i princip fritt vatten stående på marken utan risk för fuktskador.
Krypgrunderna i Skintebo har ett avskilt utrymme för varje radhuslägenhet
med avskiljande dubbla betongbalkar under varje lägenhetsskiljande vägg.
Nedstigningsluckor till respektive lägenhets krypgrund finns i utvändiga
ouppvärmda förrådsbodar. Marken är även täckt av en plastfolie vars
primära syfte är att hejda avdunstningen av markfukt till kryputrymmet. Folien
medverkar också till att grunden blir tätare mot inläckage av uteluft vilket
minskar risken för kondensbildning sommartid. Folien måste punkteras i sina
lågpunkter för att undvika ansamling av fritt vatten.
Det är viktigt att marken under kryputrymmet är väl dränerad för att undvika
risk för uppträngande grundvatten.

Bjälklaget består av prefabricerade betongelement med ovanpåliggande
isolering och spånskivor. Ledningar för färsk- och spillvatten går i en
ledningsgrav/ränna i mitten av krypgrunden som därifrån gör uppstick till
respektive radhuslägenhet. Dränering av makadam kring de i mitten av huset
liggande ledningarna samt kring och under betongbalkarna ska enligt
ritningar vara ansluten till dräneringsledningar på utsidan av krypgrunden.

Värmeisoleringen i bottenbjälklaget, som består av 70 mm cellplast
alternativt 80 mm mineralull, tillåter ett visst mått av värme från
inomhusluften att tränga ned i grunden vilket är positivt ur fuktsynpunkt.

UTVÄRDERING AV BEFINTLIG
KRYPGRUND
Efter platsbesök i Skintebo 2018-09-21 kunde följande konstateras:
Vattenansamlingar påträffades i samtliga undersökta krypgrunder. Generellt
återfinns vattenansamlingarna invid balkarna för lägenhetsskiljande väggar
vid röruppsticken till varje lägenhet, vilket också är lågpunkterna i varje
krypgrund. Avloppslukt har ej noterats i någon av krypgrunderna. I några av
krypgrundera förekommer organiskt material i form av löv och byggskräp.
Isolering av färskvattenledningar är bristfälligt utfört i vissa fall. På vissa
ställen har betong från betongbalkarna spjälkats loss lokalt och armering
frilagts.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG FÖR ATT
SÄKERSTÄLLA KRYPGRUNDENS
FUNKTION
Under förutsättning att allt organiskt material som påträffats i krypgrunderna
avlägsnas och att marken under krypgrunderna är väl dränerad
rekommenderas följande åtgärder för att förbättra funktionen:
1. Befintlig plastfolie punkteras i lågpunkter så att alla vattensamlingar
kan rinna undan i marken.
2. Markens avkylande inverkan minskas med ett lager av lättklinker,
som blåses in ovanpå den befintliga plastfolien till en tjocklek av 200
– 300 mm. Lättklinkerkulorna ska vara hydrofoberade för att hindra
kapillärsugning.
Utöver ovanstående åtgärder måste alla rörinstallationer kontrolleras
avseende täthet och värmeisolering. Befintliga dräneringsledningar måste
likaså kontrolleras och spolas rena från slam.
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