Krypgrundsystem

Legalett krypgrund är
ett säkert och kostnadseffektivt
byggsystem för krypgrunder
Grundsystemet innehåller allt som
behövs för komplett grundmontage.
Redan i grundutförande ingår balkformar,
isolering och tätskikt till montagehjälpmedel och ritningar som ett paket. Den
enda komplettering som behövs är själva
betongen för att gjuta grundbalkarna.

De prefabricerade balkformarna består av EPS,
som kvarsittande isolerformar för platsgjutning
av ett obrutet balksystem av betong. Sockelytskikt är färdigt och utgörs av fibercement
med bearbetad yta för ett tilltalande utseende.
Anpassad armering till balksystemet
levereras som färdiga armeringskorgar,
för snabbt och enkelt montage. Isolering
mot mark utgörs av 200 mm obruten EPS.

Konstruktionen görs diffusionstät med täta
omslutande betongbalkar med obruten
betong och folie eller membran som
tätskikt mot mark. Detta för att förhindra
att fuktig luft ska kunna förorsaka mögelproblem genom inträngning i kryprummet.

Hållfasthet och beständighet
Det bärande balksystemet är obrutet och
helt utan skarvar. Inre- och yttre balkar
är också sammankopplade. Armeringen i
balkarna dimensioneras för varje enskild
byggnad med beaktande av markens beskaffenhet och belastningar från byggnaden.

Säkerheten mot sättningsproblem och
oönskade sprickbildningar i grunden är
mycket hög. Lösningar med fristående och
icke sammankopplade grundbalkelement,
medför lätt oönskade differenssättningar om
inte undergrund och markarbete är perfekt.

Konstruktionslösningen med homogena
balkar är statiskt hållbar och ger hög stabilitet.

Energi- och fuktsäkerhet
De prefabricerade sockelbalkselementen
är utformade så att isolertjockleken i
sockeln blir 200-250 mm EPS. Det tillsammans med 200 mm obruten EPS
mot mark i hela grunden medför extremt
liten nedkylning och små värmeförluster.
Detta gör att isoleringen i husmodulens
golvbjälklag med fördel kan minimeras.
Grundsystemet är utformat enligt principen
”tät krypgrund”. Det innebär att man så långt

som möjligt vill undvika att luften i krypgrunden infiltreras av luft från omgivningen.
Om så sker, genom t.ex. mekanisk ventilering eller självdrag, finns betydande risk
för att övertempererad luft med hög ånghalt
kommer in i kryputrymmet genom öppningar
och otätheter. I ventilerade utrymmen får
man acceptera att fuktnivån periodvis
överstiger önskvärda 73 % relativ fuktighet
och hoppas på att dessa perioder inte blir
för långa för att orsaka allvarliga problem.

Tätskikt
Grunden görs i grundutförande lufttät genom att diffusionstät plastfolie
läggs direkt under balksystemet och
över markisoleringen mellan balkarna.
För att ytterligare höja nivån beträffande
täthet, kan grunden förses med särskilt
radonmembransystem. Detta kan vara aktuellt vid t.ex. hög förekomst av markradon. I
paketet ingår då förutom radonmembran

typ RMB 400, även tillbehör som geobutyl
skarvband, elothene fogband , gummistosar
för genomföringar och butylfogmassa.
Tätskikten mellan balksystemet behöver
inte förankras och kan läggas precis innan,
eller till och med efter montage av husmoduler. Detta gör att inget regnvatten blir
stående i grunden under byggnationen.

Kontrollerad fuktnivå
Som tillval i grundsystemet erbjuds en
ändamålsenlig avfuktare för krypgrund tillsammans med en hygrometer.
Hygrometern placeras inne i huset med
givaren i kryprummet, för övervakning
temperatur och fukthalt i grunden.
Om den uttorkade luften i kryprummet
skulle bytas mot fuktig luft sommartid, exempelvis för att inspektionsluckan
öppnas, kan denna luft behöva torkas ut för att
temperaturfallet i grunden vintertid inte skall
höja relativa fuktigheten till oönskad nivå.
Med en avfuktare har man på ett enkelt sätt
full kontroll på fuktnivån och kan själv välja
vilken fuktnivå man skall acceptera. Vi har
valt att rekommendera att fuktnivån inte

någon gång skall överstiga 73 %, vilket är
den fuktnivå då mögelsporer börjar växa.
I en välisolerad grund är avfuktare
det mest energieffektiva sättet att
garantera fuktsäkerhet, tack vare att
ingen värme ifrån huset ventileras bort.
Elektricitet som avfuktaren förbrukar
omvandlas dessutom till värme, vilket
är gynnsamt för att höja temperaturen i kryputrymmet. Elförbrukningen
är dock begränsad då avfuktarens
drifttid i de flesta fall är mycket liten.
För att torka bort byggfukten i grunden
rekommenderas också avfuktare. Avfuktaren används till dess att relativa luftfuktigheten ligger stadigt under 73 %.
2

Fördelarna med en välisolerad och tät
grund är låg energiförbrukning genom golvbjälklaget, mindre kalla golv samt fuktsäkerhet
genom minskad fuktbelastning i grunden.
Ventilerade utrymmen medför också
borttransporterad värme med följd
att husets värmesystem belastas och
därmed ökad energiförbrukning som följd.

Montage
Den långtgående prefabriceringen av de
ingående komponenterna såsom t.ex.
färdiga balkformar och färdiga armeringskorgar ger snabbt och enkelt montage.

Markbädden görs helt slät utan olika
nivåer för schakt och dränerande skikt.
Detta gäller även för pålat utförande,
som i sin utformning inte medför
något tillkommande arbetsmoment
eller material utöver själva pålningen.

Montaget kan ske helt med handkraft utan lyfthjälpmedel som t.ex.
kranbil. Balkformarna och armeringskorgar lyfts enkelt på plats med handkraft och kapas till med handredskap.

Som vanligt med byggsystem från Legalett
är det ett komplett grundsystem med allt

från konstruktionshandlingar till fullständig materialsats i en leverans. På detta

sätt minimeras fel- och fördröjningskällor.
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