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Som blågrå dyning bohusbergen rullar
i ödsligt majestät mot havets rand,
men mellan dessa kala urtidskullar
är bördig jord och gammalt bondeland.
Dit tränger Skagerack med blåa kilar
och 
och lummig lövlund står med björk och pilar
och ask och ek vid ladugård och stall.
… 
Kom ut till stränderna, de ödsligt sköna
med slån och hagtorn, böjda djupt av storm,
med gamla båtvrak som har multnat gröna,
men än, i 
Där, mellan hav och land, på sand som skrider,
på tång som gungar, kan du ensam gå,
och leva i de längst förflydda tider,
och i ditt släktes framtid likaså.
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Som blågrå dyning bohusbergen rullar 
i ödsligt majestät mot havets rand, 
men mellan dessa kala urtidskullar 
är bördig jord och gammalt bondeland. 
Dit tränger Skagerack med blåa kilar 
och strida strömmar klara som kristall 
och lummig lövlund står med björk och pilar 
och ask och ek vid ladugård och stall. 

 
Kom ut till stränderna, de ödsligt sköna 
med slån och hagtorn, böjda djupt av storm, 
med gamla båtvrak som har multnat gröna, 
men än, i brustna skrov, bär vågens form! 
Där, mellan hav och land, på sand som skrider, 
på tång som gungar, kan du ensam gå, 
och leva i de längst förflydda tider, 
och i ditt släktes framtid likaså. 

 Evert Taube 

och hållbart byggande 

Mikaelsson, lars-ake.mikaelsson@miun.se 

Mikaelsson, lars-ake.mikaelsson@miun.se 

anka1225@student.miun.se 
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Sammanfattning 
 

En bra grund är en grundläggande förutsättning för varje husbyggnation.  Den 
vanligaste grundläggningsmetoden är platta på mark som i sitt grundutförande 
kräver plant underlag. En konsekvens
man vid grundläggning på berg spränger en plan yta att förlägga grunden på. Att 
spränga i berg skapar irreversibla skador. I Sotenäs kommun, en kommun belägen 
på Bohusläns kust, finns berg som genom sin särprä
riksintresse enligt Miljöbalken. En tradition i Bohuslän är att anpassa bebyggelsen 
efter naturens förutsättningar, vilket bland annat resulterat i grunder byggda efter 
bergets formationer. I syfte bevara denna tradition har en tidi
pelargrunder, alternativt en form av upphöjd platta på mark där man förlägger såväl 
dränering som isolering i plattan. Förslaget innefattar att rördragning görs i vägar 
samt i naturliga sprickor och dalar i berget. Pelarlösningens rö
kan lösas genom dragning av rör i odlingslådor. Som en utveckling av upphöjd 
platta på mark föreslås användning av cellglas som fyllnadsmaterial, vilket fyller 
både dränerande och isolerande funktioner. Vidare föreslås en 
krypgrundskonstruktion där den idag vanligt förekommande fuktproblematiken kan 
lösas genom lerputsning av väggar och undersidan av bottenbjälklag. För att uppnå 
varsamt byggande på berg krävs ett intresse hos allmänheten och en möjlighet för 
kommunen att reglera grundläg
bygglagen, reglera utförande och placering av byggnationer på ett juridiskt bindande 
sätt genom detaljplaner och områdesbestämmelser. Genom att sprida kunskap kan 
Sotenäs kommun involvera kommunens invånare i ar
grundläggning på berg. 
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En bra grund är en grundläggande förutsättning för varje husbyggnation.  Den 
vanligaste grundläggningsmetoden är platta på mark som i sitt grundutförande 
kräver plant underlag. En konsekvens av rationaliserade byggmetoder har blivit att 
man vid grundläggning på berg spränger en plan yta att förlägga grunden på. Att 
spränga i berg skapar irreversibla skador. I Sotenäs kommun, en kommun belägen 
på Bohusläns kust, finns berg som genom sin särprägel blivit klassade som 
riksintresse enligt Miljöbalken. En tradition i Bohuslän är att anpassa bebyggelsen 
efter naturens förutsättningar, vilket bland annat resulterat i grunder byggda efter 
bergets formationer. I syfte bevara denna tradition har en tidigare studie föreslagit 
pelargrunder, alternativt en form av upphöjd platta på mark där man förlägger såväl 
dränering som isolering i plattan. Förslaget innefattar att rördragning görs i vägar 
samt i naturliga sprickor och dalar i berget. Pelarlösningens rördragningsutmaning 
kan lösas genom dragning av rör i odlingslådor. Som en utveckling av upphöjd 
platta på mark föreslås användning av cellglas som fyllnadsmaterial, vilket fyller 
både dränerande och isolerande funktioner. Vidare föreslås en 

ruktion där den idag vanligt förekommande fuktproblematiken kan 
lösas genom lerputsning av väggar och undersidan av bottenbjälklag. För att uppnå 
varsamt byggande på berg krävs ett intresse hos allmänheten och en möjlighet för 
kommunen att reglera grundläggningen. Kommunen kan, med stöd av Plan
bygglagen, reglera utförande och placering av byggnationer på ett juridiskt bindande 
sätt genom detaljplaner och områdesbestämmelser. Genom att sprida kunskap kan 
Sotenäs kommun involvera kommunens invånare i arbetet med att etablera varsam 
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Abstract 
 

A good foundation is a basic requirement for any building construction. The most 
common construction method
its basic design requires a flat surface. One consequence of streamlined constructi
methods when building on the mountains have become
surface to place the foundation on. To blast the rock creates irreversible damage.
the Bohuslän coast in the municipality of Sotenäs the mountains are, because of their 
distinctive character, of national interest according to the Environmental Code.
tradition of Bohuslän is to adapt the buildings to
resulted in that the foundations has been formed after the
order to preserve this tradition a pre
pillars, or a form of elevated reinforced concrete deck
and insulation in the plate. The proposal involves piping made in roads, and in the 
natural cracks and valleys in the mountain. The challe
construction with pillars can be solved by placing the pip
development of the elevated 
which operates as both drainage
suspended foundation where the today
solved by placing a plaster 
floor. To achieve carefull building on mountains it
and an opportunity for the municipality to regulate 
The municipality, with the support of the Plann
the design and placement of 
plans and area regulations. By spread
involve the local residents in the work to establish gentle 
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A good foundation is a basic requirement for any building construction. The most 
method for foundations is reinforced concrete deck

requires a flat surface. One consequence of streamlined constructi
methods when building on the mountains have become to blasting the rocks for
surface to place the foundation on. To blast the rock creates irreversible damage.

t in the municipality of Sotenäs the mountains are, because of their 
distinctive character, of national interest according to the Environmental Code.

än is to adapt the buildings to the natural environment, which has 
he foundations has been formed after the formations

order to preserve this tradition a previous study has suggested a foundation on 
form of elevated reinforced concrete deck where you place both drainage 

plate. The proposal involves piping made in roads, and in the 
leys in the mountain. The challenge with the piping in the 

construction with pillars can be solved by placing the pipes in cultivationboxes. A
development of the elevated reinforced concrete deck is to use cellular glass as infill, 
which operates as both drainage and insulation. A third new suggestion is a 

where the todays common problems with moisture
 of clay on the walls and on the underside of the base 

building on mountains it requires an interest of the public 
and an opportunity for the municipality to regulate how the foundation

, with the support of the Planning and Building Act, 
the design and placement of building constructions in a legally binding way by local
plans and area regulations. By spreading knowledge Sotenäs municipality

local residents in the work to establish gentle foundation
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Introduktion 
Sotenäs kommun är en del av det
nationallandskap som sträcker sig längs hela norra Bohusläns kustband
et al., 2004, p. 1). Kommunen utgörs av kustsamhällen präglade av vack
och salta vindar. I Sotenäs bor cirka 9000 personer
invånarantalet till cirka det dubbla och under högsäsongen kan det vara cirka 
personer som befinner sig i 
av personer över 40 år. Detta
ett visst positivt inflyttningsnetto
satsat på kontinuerlig nybyggnation av bostäder som ett led i att försöka vända 
befolkningstrenden. Trots ett ökat antal bostäder 
(Sotenäs kommun, 2015, p. 4)
bostadsförsörjningsprogram med en 25
kommunen ska utvecklas framåt
bygga?” ska besvaras. Kommunen önskar en
som det speciella naturlandskapet och kulturmiljön bör bevaras.
av det bohuslänska nationallandskapet är de av 
granithällarna. I den äldre bohuslänska byggtraditionen ingår att anpassa huset efter 
platsen. Många hus är byggda på berggrund oc
på flata stenar som staplats 
växte i slutet av 1800-talet användes allt oftare huggen granit som fogades med 
kalkbruk (Rosenhall, et al., 2004, p. 12)
anpassades efter bergets formationer. Idag sker den mesta av 
området av prefabricerade typhus vilka ofta kräver plan mark. 
Grundläggningsmetoden man använder är att gjuta en platta på marken vilket får 
som konsekvens att man planspränger i berget
byggtraditionen, en önskan om ökad 
natur- och kulturlandskap behöver nya grundläggningsmetoder och riktlinjer för 
grundläggning inom Sotenäs kommun tas fram.

Syfte 
Syftet med detta examensarbete 
grundläggning på berg. Går det att hitta byggmetoder där man inte skadar berget 
alls? I syftet ingår också att ta fram förslag på riktlinjer för hur
berg kan regleras inom Sotenäs kommun
bygga?” i bostadsförsörjningsprogrammet.

Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande 

Sotenäs kommun är en del av det, enligt miljöbalkens fjärde kapitel klassade
nationallandskap som sträcker sig längs hela norra Bohusläns kustband

Kommunen utgörs av kustsamhällen präglade av vack
bor cirka 9000 personer året runt och på sommaren

invånarantalet till cirka det dubbla och under högsäsongen kan det vara cirka 
 kommunen. En stor andel av de åretruntboende utgörs 

. Detta får som följd att det föds få barn vilket leder 
ett visst positivt inflyttningsnetto, minskad befolkningsmängd. Kommunen har 
satsat på kontinuerlig nybyggnation av bostäder som ett led i att försöka vända 

ett ökat antal bostäder har antalet helårsbo
(Sotenäs kommun, 2015, p. 4) I arbetet med att utveckla kommunen ska ett 

sörjningsprogram med en 25-årsplan tas fram. Planen ska behandla hur 
kommunen ska utvecklas framåt och frågor som ”Var ska vi bygga?” 

Kommunen önskar en ökad exploatering av området
som det speciella naturlandskapet och kulturmiljön bör bevaras. En särpräglad del 
av det bohuslänska nationallandskapet är de av istiden och havet skulpterade 
granithällarna. I den äldre bohuslänska byggtraditionen ingår att anpassa huset efter 
platsen. Många hus är byggda på berggrund och de äldre timrade husen är byggda

 på varandra. I takt med att stenindustrin
talet användes allt oftare huggen granit som fogades med 

(Rosenhall, et al., 2004, p. 12). Dessa grunder byggdes på plats och 
anpassades efter bergets formationer. Idag sker den mesta av nybyggnationen i 
området av prefabricerade typhus vilka ofta kräver plan mark. 
Grundläggningsmetoden man använder är att gjuta en platta på marken vilket får 
som konsekvens att man planspränger i berget. Med utgångspunkt i den gamla 

kan om ökad markexploatering och ett bevarandeintresse av 
och kulturlandskap behöver nya grundläggningsmetoder och riktlinjer för 

grundläggning inom Sotenäs kommun tas fram. 

med detta examensarbete är att undersöka hur man gör en varsam
grundläggning på berg. Går det att hitta byggmetoder där man inte skadar berget 

också att ta fram förslag på riktlinjer för hur grundläggning på 
inom Sotenäs kommun, det vill säga besvara frågan 

bostadsförsörjningsprogrammet.  
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enligt miljöbalkens fjärde kapitel klassade, 
nationallandskap som sträcker sig längs hela norra Bohusläns kustband (Rosenhall, 

Kommunen utgörs av kustsamhällen präglade av vackra klippor 
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minskad befolkningsmängd. Kommunen har 
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I arbetet med att utveckla kommunen ska ett 
årsplan tas fram. Planen ska behandla hur 

bygga?” och ”Hur ska vi 
d exploatering av området samtidigt 

En särpräglad del 
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granithällarna. I den äldre bohuslänska byggtraditionen ingår att anpassa huset efter 
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ndustrin i Bohuslän 
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nybyggnationen i 

Grundläggningsmetoden man använder är att gjuta en platta på marken vilket får 
Med utgångspunkt i den gamla 

exploatering och ett bevarandeintresse av 
och kulturlandskap behöver nya grundläggningsmetoder och riktlinjer för 

är att undersöka hur man gör en varsam 
grundläggning på berg. Går det att hitta byggmetoder där man inte skadar berget 

grundläggning på 
, det vill säga besvara frågan ”Hur ska vi 
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Forskningsfråga 
Hur kan man förverkliga en varsam grundläggning anpassad efter det bohuslänska 
kustlandskapet? Frågan kan brytas ner i
varsamt? Varför är det av intresse med
kommun påverka varsam grundläggning

Avgränsningar 

Grundläggningsmetoderna avgränsa
Sotenäs kommun. 

Undersökningsmetod 
Arbetet har utformats utifrån 
nationallandskap med dess mjuka bergformationer. I ett tidigare examensarbete har 
Maria Pettersson, dåvarande arkitektstudent vid Chalmers Tekniska Högskola
undersökt hur man kan bygga varsamt i det bohuslänska bergsla
studier av hennes arbete och resultat samt samtal med
Petterssons nuvarande arkitektkontor
Bo Hallgren, chef på miljö- 
inom Sotenäs kommun har 
utreda och belysa frågan. Utifrån tips från
studerat och fotodokumenterat olika 
landskapsvandalism och försök t
också åkt runt i kommunen och fotodokumenterat äldre
samband med Nordbyggs ekobygg
bollat idéer och frågeställningar 
utställare. Vidare har jag studerat 
Boverkets byggregler, litteratur om grundläggning och tittat på Sotenäs kommuns 
Översiktsplan, detaljplaner 

Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande 

en varsam grundläggning anpassad efter det bohuslänska 
Frågan kan brytas ner i frågorna: Vad innebär det att bygga 

Varför är det av intresse med varsam grundläggning? Hur kan Sotenäs 
kommun påverka varsam grundläggning? 

Grundläggningsmetoderna avgränsas till grundläggning på berg med

 
Arbetet har utformats utifrån ett intresse av att bevara Bohuskustens 
nationallandskap med dess mjuka bergformationer. I ett tidigare examensarbete har 
Maria Pettersson, dåvarande arkitektstudent vid Chalmers Tekniska Högskola
undersökt hur man kan bygga varsamt i det bohuslänska bergslandskapet. Genom 
studier av hennes arbete och resultat samt samtal med och studiebesök på

s nuvarande arkitektkontor har jag jobbat vidare med frågan. I samtal med 
 och byggkontoret och Måns Hallén, chef på byggenheten 

har jag fått insyn i kommunens intresse och behov av att 
Utifrån tips från Pettersson och Hallén har jag åkt och 

studerat och fotodokumenterat olika nya bebyggelseområden där både 
landskapsvandalism och försök till varsamhet har funnits representerade. Jag har 

en och fotodokumenterat äldre grundläggningsmetoder. I 
samband med Nordbyggs ekobyggmässa i Stockholm den 22-23 april 2015 har jag 
bollat idéer och frågeställningar kring grundläggning med andra mässdeltagare

. Vidare har jag studerat Plan- och bygglagen, Plan- och byggförordningen, 
Boverkets byggregler, litteratur om grundläggning och tittat på Sotenäs kommuns 

 samt andra kommunbestämmelser.  
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intresse av att bevara Bohuskustens 
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Maria Pettersson, dåvarande arkitektstudent vid Chalmers Tekniska Högskola, 

ndskapet. Genom 
och studiebesök på 

har jag jobbat vidare med frågan. I samtal med 
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Teori 

Värdebeskrivning av det bohuslänska nationallandskapet

Bild 1 En del av det Bohuslänska nationallandskapet

Orördheten. Av inlandsisen och havet slipade klipphällar, 
nedan obebyggda, kala berg och hällmarker med sparsam flora och fauna är tydliga 
karaktärsdrag i det Bohuslänska nationallandskapet 
2000, p. 11).  

För att bevara och utveckla 
dessa värden samt att man identifierar större landskapsområden som innehåller 
dem. De kala urbergsklipporna är en del som skiljer ut
Sverige. Tillväxtverket har utsett Bohusläns kustområde till en av fem 
turistmål i Sverige och enligt en omröstning i amerikanska CNN är 
skärgård världens sjunde vackraste vildmarksområde 
p. 5).   

Enligt 4 kap miljöbalken (MB) är Bohusläns kust
kulturvärden i sin helhet, av riksintresse 
Riksintressen ska alltid skyddas mot påtaglig skada 
2000, p. 28). 4 kap MB skyddar helhet
MB. Kustområdet är uppdelat i den ”h
och söderut och den ”obrutna kusten” som sträcker sig från Lysekil och norrut. 
Sotenäs kommun är en del av den ”o

Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande 

Värdebeskrivning av det bohuslänska nationallandskapet 

En del av det Bohuslänska nationallandskapet 

v inlandsisen och havet slipade klipphällar, boningshus och sjöbodar
berg och hällmarker med sparsam flora och fauna är tydliga 

karaktärsdrag i det Bohuslänska nationallandskapet (Länsstyrelsen Västra Götaland, 

r att bevara och utveckla Bohuskustens unika kvalitet krävs det att man definierar 
dessa värden samt att man identifierar större landskapsområden som innehåller 

ipporna är en del som skiljer ut Bohuslän från resten av 
Sverige. Tillväxtverket har utsett Bohusläns kustområde till en av fem 

i Sverige och enligt en omröstning i amerikanska CNN är Bohusläns 
världens sjunde vackraste vildmarksområde (Hultengren & Bohman, 2013, 

Enligt 4 kap miljöbalken (MB) är Bohusläns kust, med hänsyn till natur och 
av riksintresse (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2000, p. 7)

Riksintressen ska alltid skyddas mot påtaglig skada (Länsstyrelsen Västra Götal
4 kap MB skyddar helheten medan specifika objekt skyddas av 3 kap 

Kustområdet är uppdelat i den ”högexploaterade kusten” som går frå
brutna kusten” som sträcker sig från Lysekil och norrut. 

kommun är en del av den ”obrutna kusten”.  Kustområdet som skyddas av 
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boningshus och sjöbodar 
berg och hällmarker med sparsam flora och fauna är tydliga 

(Länsstyrelsen Västra Götaland, 

att man definierar 
dessa värden samt att man identifierar större landskapsområden som innehåller 

Bohuslän från resten av 
Sverige. Tillväxtverket har utsett Bohusläns kustområde till en av fem mest attraktiva 

Bohusläns 
(Hultengren & Bohman, 2013, 

med hänsyn till natur och 
(Länsstyrelsen Västra Götaland, 2000, p. 7). 

(Länsstyrelsen Västra Götaland, 
kyddas av 3 kap 

ögexploaterade kusten” som går från Lysekil 
brutna kusten” som sträcker sig från Lysekil och norrut. 

Kustområdet som skyddas av 
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bestämmelserna i 4 kap MB sträcker sig från kustlinjen och cirka tre kilometer in i 
landet. 

En sammanfattning av värdena enligt 4 kap MB av den ”o
Länsstyrelsen i Västra Götaland

• En i sig värdefull kombination av högklassiga natur
• Ursprunglighet inom hela området.
• Sammanhängande strand

allemansrättslig grund samt sammanhängande vackra och 
landskapspartier och utsiktspunkter.

• Marina biologiska värden.
• Förutsättningar för rörligt friluftsliv: badplatser, fiskeplatser och möjlighet till

båtsport. 
• Talrika äldre bebyggelse
• Förutsättningar för turism.
• Rikt sjöfågelliv och unika växtlokaler.
• Tillgång till serviceorter.
• Högklassiga fornlämningsmiljöer.
• Vetenskapliga natur-
• Lättillgängliga och synliga geologiska värden. 

2000, p. 10) 

Länsstyrelsen i Västra Götaland (2000, p.22) uppmanar att man ska bedöma 
påverkan på hela kusten i varje enskilt fall och utgå ifrån vilka konsekvenser det 
skulle få för helheten om många ingrepp av samma sort skulle tillåtas längs hela 
kusten. De tar vidare upp att husgrunden är en viktig detalj som bör anslutas till 
tidigare bebyggelsetradition. 

Grundläggning 

Grundens funktion 

Husgrundens funktion är att utgöra en stabil, stadig och jämn bas som huset kan stå 
på. Den ska skydda huset från fukt och
2013, p. 8). Grunden har också ett estetiskt värde;
hela huset. 

Primärt ska grundkonstruktionen föra laster till undergrunden som den tar upp fr
byggnaden. Den ska vara utformad på ett sätt så att den bidrar till att övriga huset 
får en lång livslängd, främst genom att skydda från alla former av fukt 
Gross, 1991, p. 55).   

Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande 

bestämmelserna i 4 kap MB sträcker sig från kustlinjen och cirka tre kilometer in i 

ärdena enligt 4 kap MB av den ”obrutna kusten”
Länsstyrelsen i Västra Götaland: 

En i sig värdefull kombination av högklassiga natur- och kulturvärden.
Ursprunglighet inom hela området. 
Sammanhängande strand- och skärgårdsområden tillgängliga på 
allemansrättslig grund samt sammanhängande vackra och ursprungliga 
landskapspartier och utsiktspunkter. 
Marina biologiska värden. 
Förutsättningar för rörligt friluftsliv: badplatser, fiskeplatser och möjlighet till

Talrika äldre bebyggelse- och verksamhetsmiljöer. 
Förutsättningar för turism. 

öfågelliv och unika växtlokaler. 
Tillgång till serviceorter. 
Högklassiga fornlämningsmiljöer. 

- och kulturvärden. 
Lättillgängliga och synliga geologiska värden. (Länsstyrelsen Västra Götaland, 

Länsstyrelsen i Västra Götaland (2000, p.22) uppmanar att man ska bedöma 
påverkan på hela kusten i varje enskilt fall och utgå ifrån vilka konsekvenser det 
skulle få för helheten om många ingrepp av samma sort skulle tillåtas längs hela 

idare upp att husgrunden är en viktig detalj som bör anslutas till 
tidigare bebyggelsetradition.    

är att utgöra en stabil, stadig och jämn bas som huset kan stå 
Den ska skydda huset från fukt och radon samt isolera från kyla 

ar också ett estetiskt värde; en vacker grund lyfter intrycket av 

Primärt ska grundkonstruktionen föra laster till undergrunden som den tar upp fr
byggnaden. Den ska vara utformad på ett sätt så att den bidrar till att övriga huset 
får en lång livslängd, främst genom att skydda från alla former av fukt 
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bestämmelserna i 4 kap MB sträcker sig från kustlinjen och cirka tre kilometer in i 

brutna kusten” av 

och kulturvärden. 

och skärgårdsområden tillgängliga på 
ursprungliga 

Förutsättningar för rörligt friluftsliv: badplatser, fiskeplatser och möjlighet till 

(Länsstyrelsen Västra Götaland, 

Länsstyrelsen i Västra Götaland (2000, p.22) uppmanar att man ska bedöma 
påverkan på hela kusten i varje enskilt fall och utgå ifrån vilka konsekvenser det 
skulle få för helheten om många ingrepp av samma sort skulle tillåtas längs hela 

idare upp att husgrunden är en viktig detalj som bör anslutas till 

är att utgöra en stabil, stadig och jämn bas som huset kan stå 
 (Asaad Sharif, 

en vacker grund lyfter intrycket av 

Primärt ska grundkonstruktionen föra laster till undergrunden som den tar upp från 
byggnaden. Den ska vara utformad på ett sätt så att den bidrar till att övriga huset 
får en lång livslängd, främst genom att skydda från alla former av fukt (Hansson & 
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I samband med grundläggningen utför
installationer till huset. 

Platta på mark 

De grundläggningar som generellt används kan i princip delas upp i fyra olika 
metoder. Den i dag i Sverige vanligaste grundläggningsmetoden som används är 
platta på mark. Platta på mark har blivit populär då den ur 
föredra eftersom bottenbjälklaget inte exponeras för uteluften. 

            

1. Grundplatta av armerad betong.
2. Syll av konstruktionsvirke, tjocklek 45 mm.
3. Sylltätning. 
4. Ytterväggsstomme av träreglar.
5. Utvändig värmeisolering av yttervägg och syll.
6. Underliggande värmeisolering respektive kantisolering av 

grundplattan.
7. Dränerande och kapillärbrytande skikt.
8. Dränrör. (Svenskt trä, u.å)

 

Platta på mark utgörs av en helgjuten betongplatta som är isolerad på undersidan. 
Vanliga isoleringsmaterial är mineralull och cellplast. Isoleringen har ofta, beroende 
på typ av isolering och markegensk
Undergrunden ska vara hårt packad och marken måste göras horisontell. 

Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande 

grundläggningen utför man el- och fiberdragning samt VVS

De grundläggningar som generellt används kan i princip delas upp i fyra olika 
metoder. Den i dag i Sverige vanligaste grundläggningsmetoden som används är 

atta på mark. Platta på mark har blivit populär då den ur energisynpunkt är att 
bottenbjälklaget inte exponeras för uteluften.  

 

Grundplatta av armerad betong. 
Syll av konstruktionsvirke, tjocklek 45 mm. 

Ytterväggsstomme av träreglar. 
Utvändig värmeisolering av yttervägg och syll. 
Underliggande värmeisolering respektive kantisolering av 

plattan. 
Dränerande och kapillärbrytande skikt. 

(Svenskt trä, u.å) 

en helgjuten betongplatta som är isolerad på undersidan. 
Vanliga isoleringsmaterial är mineralull och cellplast. Isoleringen har ofta, beroende 
på typ av isolering och markegenskaper, en tjocklek på 180-300 mm 
Undergrunden ska vara hårt packad och marken måste göras horisontell. 
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och fiberdragning samt VVS-

De grundläggningar som generellt används kan i princip delas upp i fyra olika 
metoder. Den i dag i Sverige vanligaste grundläggningsmetoden som används är 

energisynpunkt är att 

Underliggande värmeisolering respektive kantisolering av 

en helgjuten betongplatta som är isolerad på undersidan. 
Vanliga isoleringsmaterial är mineralull och cellplast. Isoleringen har ofta, beroende 

 (Byggahus, u.å). 
Undergrunden ska vara hårt packad och marken måste göras horisontell.  
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Enligt hemsidan byggahus.se
Bjerking (1989, p.112) menar dock att den 
Dessa båda källor är eniga om att metoden kommer från USA
plattan direkt på marken och la
medförde stora fuktproblem, vilket lett till att man i nuvarande konstruktion 
isoleringen under plattan i stället. D
innan den byggs in för att inte få fuktproblem i plattan. 

Grundläggningssystemet finns 
platta på mark med överliggande isolering och pl
isolering (Bjerking, 1989, p. 112)
variant har en luftspalt mellan isolering och överliggande golv medan den i den 
andra varianten ligger golvet direkt på isoleringen
Varianterna med isolering under plattan är att isoleringen är av antigen skivor eller 
lös fyllning.  

Platta på mark gjuts på byggplatsen av armerad betong. Traditionellt sprängs och 
schaktas berget till en jämn nivå. Därefter läggs ett kapillärbrytande och dränerande 
skikt som packas väl. Sedan
mineralull. Rör för avlopp, vatten, tele, fiber och el dras och därefter formsätts
plattan och armeras och gjuts. Dagvattenledning och dräneringsledning läggs 
utanför grundplattan (Hansson & Gross, 1991, p. 46)
byggnadens tätande system 
genomföringar och fogar skall göras 
sprickfri, lufttät och har lufttäta genomföringar utgör den ett bra skydd mot radon 
(Hansson & Gross, 1991, p. 48)

Torpargrund  

 

            

Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande 

Enligt hemsidan byggahus.se introducerades metoden i Sverige på 1970
Bjerking (1989, p.112) menar dock att den kom till landet redan i slutet av 1940

eniga om att metoden kommer från USA. I början gjöt man 
plattan direkt på marken och lade isoleringen ovanpå. Denna typ av konstruktion 

de stora fuktproblem, vilket lett till att man i nuvarande konstruktion 
lattan i stället. Det är viktigt att låta plattan torka ut ordentligt 

innan den byggs in för att inte få fuktproblem i plattan.  

Grundläggningssystemet finns i princip i fyra grundutföranden med uppdelning i 
platta på mark med överliggande isolering och platta på mark med underliggande 

(Bjerking, 1989, p. 112). Variationen på överliggande isolering är att en 
variant har en luftspalt mellan isolering och överliggande golv medan den i den 

vet direkt på isoleringen med en fuktspärr 
Varianterna med isolering under plattan är att isoleringen är av antigen skivor eller 

Platta på mark gjuts på byggplatsen av armerad betong. Traditionellt sprängs och 
n jämn nivå. Därefter läggs ett kapillärbrytande och dränerande 

kikt som packas väl. Sedan läggs någon form av isolering, vanligen
mineralull. Rör för avlopp, vatten, tele, fiber och el dras och därefter formsätts
plattan och armeras och gjuts. Dagvattenledning och dräneringsledning läggs 

(Hansson & Gross, 1991, p. 46). Plattan ingår också i 
byggnadens tätande system och lufttäta anslutningar mot ytterväggar oc
genomföringar och fogar skall göras (Hansson & Gross, 1991, p. 47).
sprickfri, lufttät och har lufttäta genomföringar utgör den ett bra skydd mot radon 

1991, p. 48). 
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i Sverige på 1970-talet. 
redan i slutet av 1940-talet. 

I början gjöt man 
isoleringen ovanpå. Denna typ av konstruktion 

de stora fuktproblem, vilket lett till att man i nuvarande konstruktion lägger 
viktigt att låta plattan torka ut ordentligt 

fyra grundutföranden med uppdelning i 
atta på mark med underliggande 

. Variationen på överliggande isolering är att en 
variant har en luftspalt mellan isolering och överliggande golv medan den i den 

med en fuktspärr emellan. 
Varianterna med isolering under plattan är att isoleringen är av antigen skivor eller 

Platta på mark gjuts på byggplatsen av armerad betong. Traditionellt sprängs och 
n jämn nivå. Därefter läggs ett kapillärbrytande och dränerande 

form av isolering, vanligen cellplast eller 
mineralull. Rör för avlopp, vatten, tele, fiber och el dras och därefter formsätts 
plattan och armeras och gjuts. Dagvattenledning och dräneringsledning läggs 

Plattan ingår också i 
och lufttäta anslutningar mot ytterväggar och mellan 

. Om plattan är 
sprickfri, lufttät och har lufttäta genomföringar utgör den ett bra skydd mot radon 
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Någon gång under 1800-talet uppstod det som kallas torpargrund. Grunden utgörs 
av natursten som läggs direkt på marken. En mullbänk bestående av jord, torv, sand 
eller sten läggs mot grundmuren. På äldre byggn
mellan syll och stenmuren. En eldstad muras upp i mitten av gru
u.å). På stenmuren byggs sedan bot
eller med spån isolerat brädgolv. 
 
Krypgrund 

1. Isolering i bjälklag
2. Ventillationsöppning
3. Grundmur
4. Grundsula
5. Dränerande och kapillärbrytande skikt
6. Dränrör

Krypgrunden är en modernisering av den äldre 
Huset vilar på låga grundmurar där ett hålrum bildas mellan marken och resten av 
huset. Oftast är det så kallade kryputrymmet i krypgrunden ventilerat med uteluft 
och kallas därför uteluftventilerad krypgrund 
2010). Bjälklaget ovanför kryprummet är idag välisolerat till skillnad mot äldre 
torpargrunder. Torpargrunden hade en skorstensmur som gick genom 
bottenbjälklaget och ner till marken. Genom eldning värmdes även 
upp. Torpargrunden ventilerades inte på vintern utan man täppte igen 
ventilationshålen med hjälp av snö, ris och jord. Detta tillsammans med ett relativt 
oisolerat bottenbjälklag gjorde att grunden hölls varm och
fuktighet (FuktCentrum: Lunds Univeritet, 2010)
om, vilket leder till en hög relativ fuktighet på vintern.

Bjerking (1989, p. 90) beskriver tre system av krypgrunder. Den ena är den 
oskyddade kryprumsgrunden som har full värmeisolering i bjälklaget ovanför 

Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande 

talet uppstod det som kallas torpargrund. Grunden utgörs 
av natursten som läggs direkt på marken. En mullbänk bestående av jord, torv, sand 
eller sten läggs mot grundmuren. På äldre byggnader användes näver som fuktspärr 
mellan syll och stenmuren. En eldstad muras upp i mitten av grunden

På stenmuren byggs sedan bottenbjälklaget som i äldre torp bestod av oisolerat, 
eller med spån isolerat brädgolv.  

Isolering i bjälklag 
Ventillationsöppning 
Grundmur 
Grundsula 
Dränerande och kapillärbrytande skikt 
Dränrör 

Krypgrunden är en modernisering av den äldre grundläggningen torpargrund. 
uset vilar på låga grundmurar där ett hålrum bildas mellan marken och resten av 

huset. Oftast är det så kallade kryputrymmet i krypgrunden ventilerat med uteluft 
och kallas därför uteluftventilerad krypgrund (FuktCentrum: Lunds Univeritet, 

. Bjälklaget ovanför kryprummet är idag välisolerat till skillnad mot äldre 
torpargrunder. Torpargrunden hade en skorstensmur som gick genom 
bottenbjälklaget och ner till marken. Genom eldning värmdes även kryputrymmet 
upp. Torpargrunden ventilerades inte på vintern utan man täppte igen 
ventilationshålen med hjälp av snö, ris och jord. Detta tillsammans med ett relativt 
oisolerat bottenbjälklag gjorde att grunden hölls varm och hade en låg relativ 

(FuktCentrum: Lunds Univeritet, 2010). Dagens krypgrund ventileras året 
om, vilket leder till en hög relativ fuktighet på vintern.  

Bjerking (1989, p. 90) beskriver tre system av krypgrunder. Den ena är den 
unden som har full värmeisolering i bjälklaget ovanför 
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talet uppstod det som kallas torpargrund. Grunden utgörs 
av natursten som läggs direkt på marken. En mullbänk bestående av jord, torv, sand 

ader användes näver som fuktspärr 
nden (Torpargrund, 

enbjälklaget som i äldre torp bestod av oisolerat, 

 

grundläggningen torpargrund. 
uset vilar på låga grundmurar där ett hålrum bildas mellan marken och resten av 

huset. Oftast är det så kallade kryputrymmet i krypgrunden ventilerat med uteluft 
(FuktCentrum: Lunds Univeritet, 

. Bjälklaget ovanför kryprummet är idag välisolerat till skillnad mot äldre 
torpargrunder. Torpargrunden hade en skorstensmur som gick genom 

kryputrymmet 
upp. Torpargrunden ventilerades inte på vintern utan man täppte igen 
ventilationshålen med hjälp av snö, ris och jord. Detta tillsammans med ett relativt 

hade en låg relativ 
ns krypgrund ventileras året 

Bjerking (1989, p. 90) beskriver tre system av krypgrunder. Den ena är den 
unden som har full värmeisolering i bjälklaget ovanför 
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kryprummet. Denna variant kallas också kall krypgrund. Bjerking (1989, p.91) räknar 
även låga pelarkonstruktioner till kall krypgrund. Den andra varianten är 
uteluftventilerad kryprumsgrund som har lit
kryprummet. Den sista varianten är inneluftventilerad kryprumsgrund som inte har 
någon värmeisolering i bjälklaget över kryprummet. Den sista kallas också varm 
krypgrund.  

För att utrymmet ska kunna inspekteras bör utr
markytan vara minst 0,5 m 

Den uteluftventilerade krypgrunden är helt inbyggd med öppningar för ventilation. 
Lokalt får avståndet på 0,5 m mellan mark och bjälklag
uppstickande berg (Hansson & Gross, 1991, p. 25)
ska höjden vara 2,1 m. Grunden konstrueras genom att man lägger bärande balkar 
på plintar eller grundmurar. Murarna 
Balkarna är ofta prefabricerade av armerad betong och även plintar och grundsulor 
görs av armerad betong. På marken bör ett lager av makadam eller singel läggas 
(Hansson & Gross, 1991, p. 27)
form av en markplastfilm. Dagvattenledning och dränrör läggs utanför murarna och 
eventuellt även i ledningsstråk inne i kryputrymmet 
Över ett uteluftventilerat kryputrymme ska bottenbjälklaget ha samma lufttäthet 
som övriga klimatskärmen. 
och genomföringar. Även för skydd mot radon är tätning viktig 
1991, p. 31). 

För att göra kryprumsgrunden mer fuktsäker har försök med innelu
krypgrund gjorts. Detta grundläggningssätt
lämpligt i bergig terräng. Temperatur
grader Celsius lägre än inomhusluften. Genom att 
bottenbjälklaget kan detta uppnås. Ventilationen kan ske genom att en fläkt suger ut 
frånluften från huset via ett värmeåtervinningsaggregat 
detta sätt skapas ett undertryck i kryputrymmet. Alternativt kan en fläkt trycka ner 
frånluften i kryputrymmet där luften leds ut i det fria. Med detta sätt skapas ett 
övertryck i kryputrymmet (Hansso
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kryprummet. Denna variant kallas också kall krypgrund. Bjerking (1989, p.91) räknar 
även låga pelarkonstruktioner till kall krypgrund. Den andra varianten är 

ad kryprumsgrund som har lite värmeisolering i bjälklaget ovanför 
kryprummet. Den sista varianten är inneluftventilerad kryprumsgrund som inte har 
någon värmeisolering i bjälklaget över kryprummet. Den sista kallas också varm 

För att utrymmet ska kunna inspekteras bör utrymmet mellan bjälklaget och 
markytan vara minst 0,5 m (Hansson & Gross, 1991, p. 67). 

rypgrunden är helt inbyggd med öppningar för ventilation. 
på 0,5 m mellan mark och bjälklag minskas till 0,15 m vid 

(Hansson & Gross, 1991, p. 25). Har grunden installationsstråk 
Grunden konstrueras genom att man lägger bärande balkar 

rundmurar. Murarna utförs ofta av block av betong elle
prefabricerade av armerad betong och även plintar och grundsulor 

På marken bör ett lager av makadam eller singel läggas 
1991, p. 27). Ovanför läggs ett avdunstningsskydd

form av en markplastfilm. Dagvattenledning och dränrör läggs utanför murarna och 
eventuellt även i ledningsstråk inne i kryputrymmet (Hansson & Gross, 1991, p.
Över ett uteluftventilerat kryputrymme ska bottenbjälklaget ha samma lufttäthet 
som övriga klimatskärmen. Detta uppnås bland annat genom god tätning av fogar 
och genomföringar. Även för skydd mot radon är tätning viktig (Hansson & Gross, 

För att göra kryprumsgrunden mer fuktsäker har försök med innelu
krypgrund gjorts. Detta grundläggningssätt är enligt Hansson och Gross (1991

Temperaturen i kryputrymmet ska högst vara 
grader Celsius lägre än inomhusluften. Genom att leda ner inneluften och 

kan detta uppnås. Ventilationen kan ske genom att en fläkt suger ut 
frånluften från huset via ett värmeåtervinningsaggregat eller via kryputrymmet. På 
detta sätt skapas ett undertryck i kryputrymmet. Alternativt kan en fläkt trycka ner 
frånluften i kryputrymmet där luften leds ut i det fria. Med detta sätt skapas ett 

(Hansson & Gross, 1991, p. 35). 
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kryprummet. Denna variant kallas också kall krypgrund. Bjerking (1989, p.91) räknar 
även låga pelarkonstruktioner till kall krypgrund. Den andra varianten är 

värmeisolering i bjälklaget ovanför 
kryprummet. Den sista varianten är inneluftventilerad kryprumsgrund som inte har 
någon värmeisolering i bjälklaget över kryprummet. Den sista kallas också varm 

ymmet mellan bjälklaget och 

rypgrunden är helt inbyggd med öppningar för ventilation. 
minskas till 0,15 m vid 

installationsstråk 
Grunden konstrueras genom att man lägger bärande balkar 

av block av betong eller lättbetong. 
prefabricerade av armerad betong och även plintar och grundsulor 

På marken bör ett lager av makadam eller singel läggas 
Ovanför läggs ett avdunstningsskydd, vanligen i 

form av en markplastfilm. Dagvattenledning och dränrör läggs utanför murarna och 
(Hansson & Gross, 1991, p. 29). 

Över ett uteluftventilerat kryputrymme ska bottenbjälklaget ha samma lufttäthet 
Detta uppnås bland annat genom god tätning av fogar 

(Hansson & Gross, 

För att göra kryprumsgrunden mer fuktsäker har försök med inneluftventilerad 
är enligt Hansson och Gross (1991, p.33) 

vara två till tre 
leda ner inneluften och inte isolera 

kan detta uppnås. Ventilationen kan ske genom att en fläkt suger ut 
eller via kryputrymmet. På 

detta sätt skapas ett undertryck i kryputrymmet. Alternativt kan en fläkt trycka ner 
frånluften i kryputrymmet där luften leds ut i det fria. Med detta sätt skapas ett 
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Källare 

 

             
1. Utvändig isolering av källarvägg
2. Grundmur 
3. Stående ytterpanel
4. Undre syll 
5. Spikläkt 
6. Kantbjälke 
7. Yttre värmeisolering
8. Inre isolering 
9. Övre syll 
10. Glespanel 
11. Invändig beklädnad i källartak
12. Isolering i bjälklag mellan källare och bottenvåning
13. Panel på källarvägg
14. Spikläkt 
15. Distansmaterial 

 
Förr användes källaren främst till pannrum och förråd 
som hobbyrum och gillestuga. Sluttningshus, så kallade suterränghus
en kombination av platta på mark och källargrund 
Källare till mindre byggnader har ofta
en hjärtvägg, alternativt balkar upplagda på pelare. 

Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande 

Utvändig isolering av källarvägg 

Stående ytterpanel 

Yttre värmeisolering 

Invändig beklädnad i källartak 
Isolering i bjälklag mellan källare och bottenvåning 
Panel på källarvägg 

 

Förr användes källaren främst till pannrum och förråd medan den idag 
som hobbyrum och gillestuga. Sluttningshus, så kallade suterränghus
en kombination av platta på mark och källargrund (Hansson & Gros
Källare till mindre byggnader har ofta tre bärlinjer i form av bärande ytterväggar och 

alternativt balkar upplagda på pelare. Ofta uppförs väggarna av 
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idag ofta används 
som hobbyrum och gillestuga. Sluttningshus, så kallade suterränghus, kan ses som 

(Hansson & Gross, 1991, p. 39). 
linjer i form av bärande ytterväggar och 

Ofta uppförs väggarna av 



Mittuniversitetet 

Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

BT024G Examensarbete 15 hp 

 

 

armerad betong eller murblock av betong eller lättbetong 
40).  Dagvattenledning och dräneringsledning läggs utanför källarytterväggarna. För 
att fuktskydda konstruktionen kan man göra en tät utsida med dränerande 
återfyllnad runt omkring eller bygga en tät luftspa
Gross, 1991, p. 41).  
Temperatur och luftomsättning bestämmer fuktförhållandet i källaren. Anordnas 
bostadsrum i källaren blir fuktförhållandena extra viktiga. Plasttapeter, ång
tät färg eller mycket isolering på insidan bör undvikas. Eventuella träregelväggar bör 
inte ha direkt kontakt med källarväggen 
För att få ett adekvat radonskydd ska genomföringar och källargol
Hålkäl mellan platta och grundmur samt
åtgärder kan vara att bygga en inbyggd trappa med dörr och ett lufttätt bjälklag 
(Hansson & Gross, 1991, p. 44)

 

Plintgrund 

        
   

1. Grundplint
2. Bärlina/Grundbalk
3. Golvbjälkar

Fribärande bjälklag eller bärlinor kombineras med plintar med balkar i en öppen 
plintgrund (Hansson & Gross, 1991, p. 21)
bärlinor som i sin tur ligger på plintarna. Vanligen gjuts grundplintarna på plats av 
armerad betong och formsättningen sker ofta i rör av impregnerad papp eller 
betongrör. Det finns även förtillverkade betongelement 
18).   

Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande 

armerad betong eller murblock av betong eller lättbetong (Hansson & Gross, 1991, p. 
.  Dagvattenledning och dräneringsledning läggs utanför källarytterväggarna. För 

att fuktskydda konstruktionen kan man göra en tät utsida med dränerande 
återfyllnad runt omkring eller bygga en tät luftspaltbildande utsida 

Temperatur och luftomsättning bestämmer fuktförhållandet i källaren. Anordnas 
bostadsrum i källaren blir fuktförhållandena extra viktiga. Plasttapeter, ång

isolering på insidan bör undvikas. Eventuella träregelväggar bör 
inte ha direkt kontakt med källarväggen (Hansson & Gross, 1991, p. 43)
För att få ett adekvat radonskydd ska genomföringar och källargolv göras täta. 

l mellan platta och grundmur samt fogar i murverk är extra viktiga. Andra 
att bygga en inbyggd trappa med dörr och ett lufttätt bjälklag 

(Hansson & Gross, 1991, p. 44).  

 

Grundplint 
Bärlina/Grundbalk 
Golvbjälkar 

Fribärande bjälklag eller bärlinor kombineras med plintar med balkar i en öppen 
(Hansson & Gross, 1991, p. 21). Bjälklaget läggs på grundbalkar eller 

r som i sin tur ligger på plintarna. Vanligen gjuts grundplintarna på plats av 
armerad betong och formsättningen sker ofta i rör av impregnerad papp eller 
betongrör. Det finns även förtillverkade betongelement (Hansson & Gross,
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(Hansson & Gross, 1991, p. 
.  Dagvattenledning och dräneringsledning läggs utanför källarytterväggarna. För 

att fuktskydda konstruktionen kan man göra en tät utsida med dränerande 
ltbildande utsida (Hansson & 

Temperatur och luftomsättning bestämmer fuktförhållandet i källaren. Anordnas 
bostadsrum i källaren blir fuktförhållandena extra viktiga. Plasttapeter, ångtäta skikt, 

isolering på insidan bör undvikas. Eventuella träregelväggar bör 
(Hansson & Gross, 1991, p. 43).   

v göras täta. 
viktiga. Andra 

att bygga en inbyggd trappa med dörr och ett lufttätt bjälklag 

Fribärande bjälklag eller bärlinor kombineras med plintar med balkar i en öppen 
. Bjälklaget läggs på grundbalkar eller 

r som i sin tur ligger på plintarna. Vanligen gjuts grundplintarna på plats av 
armerad betong och formsättningen sker ofta i rör av impregnerad papp eller 

(Hansson & Gross, 1991, p. 
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Pelaren kan vara av exempelvis trä och fästs i plinten med ett varmförzinkat 
stålbeslag. Beslagen kan fästas i efterhand eller gjutas in i betongen. Är pelaren av trä 
ska den avskiljas med fuktspärr från fuktsugande material så som mu
betong. För att kunna underhålla ändträ
och betong vara minst 50 millimeter 

Grundbalkar utförs av förtillverkad betong eller av limträ och bärlinor utförs av 
konstruktionsvirke. Aktuella laster och plintarnas inbördes avstånd bestämmer 
virkesdimensionerna. Kontinuerliga balkar ger mindre deformationer än fritt 
upplagda tvåstödsbalkar (Hansson & Gross, 1991, p. 22)
förtillverkad betong eller limträ skarvas över plint. Bärlina förankras med plattstål 
eller med hjälp av beslag.  

I första hand tar plintar för stolpar eller pelare upp vertikala krafter men 
upp horisontella krafter. Beroende 
skiljer på momentstyv infästning och statisk infästning. Pelarna överför punktvis
laster från huset till undergrunden

Bild 2 Infästning med stolpsko

 

Bild 3 Betongpelare på berg 

Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande 

Pelaren kan vara av exempelvis trä och fästs i plinten med ett varmförzinkat 
stålbeslag. Beslagen kan fästas i efterhand eller gjutas in i betongen. Är pelaren av trä 
ska den avskiljas med fuktspärr från fuktsugande material så som mu
betong. För att kunna underhålla ändträet på träpelare bör avståndet mellan ändträ
och betong vara minst 50 millimeter (Hansson & Gross, 1991, p. 20). 

utförs av förtillverkad betong eller av limträ och bärlinor utförs av 
konstruktionsvirke. Aktuella laster och plintarnas inbördes avstånd bestämmer 
virkesdimensionerna. Kontinuerliga balkar ger mindre deformationer än fritt 

(Hansson & Gross, 1991, p. 22). Grundbalkar av 
förtillverkad betong eller limträ skarvas över plint. Bärlina förankras med plattstål 

 

I första hand tar plintar för stolpar eller pelare upp vertikala krafter men 
upp horisontella krafter. Beroende på verkande krafter blir infästningarna olika. Man 
skiljer på momentstyv infästning och statisk infästning. Pelarna överför punktvis
laster från huset till undergrunden (Hansson & Gross, 1991, p. 18).   

 

Infästning med stolpsko 
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Pelaren kan vara av exempelvis trä och fästs i plinten med ett varmförzinkat 
stålbeslag. Beslagen kan fästas i efterhand eller gjutas in i betongen. Är pelaren av trä 
ska den avskiljas med fuktspärr från fuktsugande material så som murverk och 

t på träpelare bör avståndet mellan ändträet 
.  

utförs av förtillverkad betong eller av limträ och bärlinor utförs av 
konstruktionsvirke. Aktuella laster och plintarnas inbördes avstånd bestämmer 
virkesdimensionerna. Kontinuerliga balkar ger mindre deformationer än fritt 

. Grundbalkar av 
förtillverkad betong eller limträ skarvas över plint. Bärlina förankras med plattstål 

I första hand tar plintar för stolpar eller pelare upp vertikala krafter men de tar även 
verkande krafter blir infästningarna olika. Man 

skiljer på momentstyv infästning och statisk infästning. Pelarna överför punktvisa 
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Bild 4 Bärlina upplagd på pelare

Används inspända pelare som grundkonstruktion skall de även kunna ta upp böj
och vridmoment. Fästdon av högvärdigt stål som fästs eller gjuts i 
grundkonstruktionen används ofta som förankring av stommen. Expanderande 
fästdon, plattstål eller särskilda byggbeslag kan användas för mindre byggnader 
(Hansson & Gross, 1991, p. 59)

    Bild 5 Infästning med plattstål

För att skydda installationer från frysning och även av estetiska skäl kan man bygga 
en låda mellan bjälklag och mark för att dra installationerna i. Lådan ska tätas väl 
mot marken och mot bjälklaget. 
även isolering på marken närmast lådan 

Att grundlägga huset på pelare och plintar är ett van
Om berget lutar utförs i vissa fall
grundkonstruktionen inte ska glida
i betongen finns det risk för sprickbildning när plintbasen
rörelseförhindrad. Sprickrisken kan minskas 
tunt gruslager som medger rörelse

Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande 

 

Bärlina upplagd på pelare 

Används inspända pelare som grundkonstruktion skall de även kunna ta upp böj
och vridmoment. Fästdon av högvärdigt stål som fästs eller gjuts i 
grundkonstruktionen används ofta som förankring av stommen. Expanderande 

attstål eller särskilda byggbeslag kan användas för mindre byggnader 
(Hansson & Gross, 1991, p. 59). 

 

Infästning med plattstål 

För att skydda installationer från frysning och även av estetiska skäl kan man bygga 
en låda mellan bjälklag och mark för att dra installationerna i. Lådan ska tätas väl 
mot marken och mot bjälklaget. För att säkra installationerna från frysning läggs 

isolering på marken närmast lådan (Hansson & Gross, 1991, p. 89)

å pelare och plintar är ett vanligt alternativ i kupera
lutar utförs i vissa fall så kallad pallsprängning för att 

ska glida. På grund av krympning och temperaturrörelser 
i betongen finns det risk för sprickbildning när plintbasen nere i berget

Sprickrisken kan minskas bland annat genom att gjuta mot ett 
r som medger rörelse (A Berg, 2008, p. 56).   
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Används inspända pelare som grundkonstruktion skall de även kunna ta upp böj- 

grundkonstruktionen används ofta som förankring av stommen. Expanderande 
attstål eller särskilda byggbeslag kan användas för mindre byggnader 

För att skydda installationer från frysning och även av estetiska skäl kan man bygga 
en låda mellan bjälklag och mark för att dra installationerna i. Lådan ska tätas väl 

För att säkra installationerna från frysning läggs 
(Hansson & Gross, 1991, p. 89).  

ligt alternativ i kuperad terräng. 

. På grund av krympning och temperaturrörelser 
nere i berget är 

bland annat genom att gjuta mot ett 
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Resultat 
För att skapa en plan yta att förlägga grunden på, vilket idag främst utgörs av platta 
på mark, görs ofta omfattande sprängningar i berget. Förutom att tillfoga berget
irreversibla skador har sprängningen en rad andra nackdelar så som tryckvågor, 
buller, kast, vibrationer, utsläpp av ämnen och damning 

Enligt Sharif (2013, p.9) är de vanligaste problemen vid grundläggning att marken 
har för låg bärförmåga, sättningsskador samt grundvattennivåsänkning. Vid 
grundläggning på berg är problem med för låg bärförmåga och sättningar av liten 
relevans. Grundvattennivån måste man dock ta hänsyn till. En aspekt som blir mer 
framträdande vid grundläggning på granitrika bergarter, så som i Sotenäs kommun, 
är att skapa ett adekvat skydd mot radon. Den vanligaste källan till radon i 
byggnader är radon som kommer av radi
mineralogiska sammansättning och bildningssätt påverkar halterna av uran. I 
pegmatiter, graniter och alunskiffer kan höga halter av uran förekomma. För att 
skydda mot radon måste huset därför vara tätat mot marken 
undersökning, Bergsstaten, u.å)

Berg är den mark som har bäst bärighet. Förr valde man byggplats efter 
berggrundens form och anpassade huset till terrängformationerna. Idag väljer man 
oftast att göra omfattande sprängningar som bland annat får till följd att det ofta 
bildas fickor där vatten blir stående 
grundlägga på den befintliga marken är att göra utfyllnader av olika slag. 
Sprängstensmassor som packas på rätt sätt ger god bärighet och är det vanligaste 
sättet av utfyllnad (Hansson & Gross, 1991, p. 10)

Husets stomme skall förankras i grunden för att uppnå stadga, beständighet och 
säkerhet. Såväl horisontella som vertikala krafter ska kunna överföras till 
grundkonstruktionen. Vindlast är ett exempel på en horisontell kraft som är aktuell 
på Bohusbergen där det ofta blåser kraftigt

Runt grundkonstruktionen måste regn
sätt så att grundvattensänkning, skador, översvämning och olycksfall undviks 
(Hansson & Gross, 1991, p. 63)

Tidigare grundläggningsmetoder

Äldre grundläggning 

Tidigare grundlades husen 
direkt på berget. Man travade de obearbetade stenarna på varandra och skapade på 
detta sätt en jämn yta där man kunde lägga det
p. 24). 

Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande 

För att skapa en plan yta att förlägga grunden på, vilket idag främst utgörs av platta 
på mark, görs ofta omfattande sprängningar i berget. Förutom att tillfoga berget
irreversibla skador har sprängningen en rad andra nackdelar så som tryckvågor, 
buller, kast, vibrationer, utsläpp av ämnen och damning (Svensk byggtjänst, u.å)

Enligt Sharif (2013, p.9) är de vanligaste problemen vid grundläggning att marken 
har för låg bärförmåga, sättningsskador samt grundvattennivåsänkning. Vid 
grundläggning på berg är problem med för låg bärförmåga och sättningar av liten 

nnivån måste man dock ta hänsyn till. En aspekt som blir mer 
framträdande vid grundläggning på granitrika bergarter, så som i Sotenäs kommun, 
är att skapa ett adekvat skydd mot radon. Den vanligaste källan till radon i 
byggnader är radon som kommer av radium och uran i marken. Bergarternas 
mineralogiska sammansättning och bildningssätt påverkar halterna av uran. I 
pegmatiter, graniter och alunskiffer kan höga halter av uran förekomma. För att 
skydda mot radon måste huset därför vara tätat mot marken (Sveriges geologiska 
undersökning, Bergsstaten, u.å).   

Berg är den mark som har bäst bärighet. Förr valde man byggplats efter 
berggrundens form och anpassade huset till terrängformationerna. Idag väljer man 

sprängningar som bland annat får till följd att det ofta 
bildas fickor där vatten blir stående (Hansson & Gross, 1991, p. 9). En variant till att 
grundlägga på den befintliga marken är att göra utfyllnader av olika slag. 

rängstensmassor som packas på rätt sätt ger god bärighet och är det vanligaste 
(Hansson & Gross, 1991, p. 10).  

Husets stomme skall förankras i grunden för att uppnå stadga, beständighet och 
åväl horisontella som vertikala krafter ska kunna överföras till 

grundkonstruktionen. Vindlast är ett exempel på en horisontell kraft som är aktuell 
på Bohusbergen där det ofta blåser kraftigt.  

Runt grundkonstruktionen måste regn- och smältvatten kunna avledas på ett sådant 
sätt så att grundvattensänkning, skador, översvämning och olycksfall undviks 
(Hansson & Gross, 1991, p. 63). 

Tidigare grundläggningsmetoder i Bohuslän 

husen i Bohuslän på en mur byggd av natursten från platsen
rekt på berget. Man travade de obearbetade stenarna på varandra och skapade på 

där man kunde lägga det första timmerskiftet 
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För att skapa en plan yta att förlägga grunden på, vilket idag främst utgörs av platta 
på mark, görs ofta omfattande sprängningar i berget. Förutom att tillfoga berget 
irreversibla skador har sprängningen en rad andra nackdelar så som tryckvågor, 

(Svensk byggtjänst, u.å).  

Enligt Sharif (2013, p.9) är de vanligaste problemen vid grundläggning att marken 
har för låg bärförmåga, sättningsskador samt grundvattennivåsänkning. Vid 
grundläggning på berg är problem med för låg bärförmåga och sättningar av liten 

nnivån måste man dock ta hänsyn till. En aspekt som blir mer 
framträdande vid grundläggning på granitrika bergarter, så som i Sotenäs kommun, 
är att skapa ett adekvat skydd mot radon. Den vanligaste källan till radon i 

um och uran i marken. Bergarternas 
mineralogiska sammansättning och bildningssätt påverkar halterna av uran. I 
pegmatiter, graniter och alunskiffer kan höga halter av uran förekomma. För att 

(Sveriges geologiska 

Berg är den mark som har bäst bärighet. Förr valde man byggplats efter 
berggrundens form och anpassade huset till terrängformationerna. Idag väljer man 

sprängningar som bland annat får till följd att det ofta 
. En variant till att 

grundlägga på den befintliga marken är att göra utfyllnader av olika slag. 
rängstensmassor som packas på rätt sätt ger god bärighet och är det vanligaste 

Husets stomme skall förankras i grunden för att uppnå stadga, beständighet och 
åväl horisontella som vertikala krafter ska kunna överföras till 

grundkonstruktionen. Vindlast är ett exempel på en horisontell kraft som är aktuell 

ledas på ett sådant 
sätt så att grundvattensänkning, skador, översvämning och olycksfall undviks 

på en mur byggd av natursten från platsen 
rekt på berget. Man travade de obearbetade stenarna på varandra och skapade på 

 (Pettersson, 2013, 
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Bild 6 Granitmur av oformade granitblock

 

Bild 7 Grundmuren har tydligt anpassats efter terrängen där en del av huset fått en låg 
krypgrund och en del utgörs av en källare.

De första grunderna var låga då de endast utgjorde en utjämning av marken. Så 
småningom blev delar av grunden våningshöga och man började bygga med huggna 
granitblock.    

 

Bild 8 Källargrund byggd av sten från platsen.
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Granitmur av oformade granitblock. 

 

Grundmuren har tydligt anpassats efter terrängen där en del av huset fått en låg 
krypgrund och en del utgörs av en källare. 

De första grunderna var låga då de endast utgjorde en utjämning av marken. Så 
småningom blev delar av grunden våningshöga och man började bygga med huggna 

 

Källargrund byggd av sten från platsen. 
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Grundmuren har tydligt anpassats efter terrängen där en del av huset fått en låg 

De första grunderna var låga då de endast utgjorde en utjämning av marken. Så 
småningom blev delar av grunden våningshöga och man började bygga med huggna 
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Bild 9 Huggna granitblock utgör en utjämning av marken.

Bild 10 Källarvåning och väg byggda efter bergets formationer.

Karaktärsdrag som återfinns i äldre bohuslänska hus:

1. Terrängen bestämmer hur huset placeras
2. Trä som fasadmaterial  
3. Husen är målade i ljusa färger 
4. Fasaden är i balans  
5. Husen har sadeltak med takvinkel 30
6. Rött tegel används som taktäckningsmaterial 
7. Husen har höga långväggar.
(Bygga bohuslänskt, 1980, ss. 2
 

Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande 

 

Huggna granitblock utgör en utjämning av marken. 

 

Källarvåning och väg byggda efter bergets formationer. 

Karaktärsdrag som återfinns i äldre bohuslänska hus: 

1. Terrängen bestämmer hur huset placeras på tomten  

3. Husen är målade i ljusa färger  

5. Husen har sadeltak med takvinkel 30-40 grader  
6. Rött tegel används som taktäckningsmaterial  
7. Husen har höga långväggar. 
(Bygga bohuslänskt, 1980, ss. 22) 
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Bild 11 Källargrund som söker efterlikna de äldre granitgrunderna.

Med tiden har de huggna granitblocken övergått till grundmurar av 
betongblock som till en början 
över tid övergått till att endast vara våningshöga 
 

Bild 12 Källarvåning med putsad fasad.

  

Bild 13 Krypgrund som följer markens lutning.

  

Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande 

 
Källargrund som söker efterlikna de äldre granitgrunderna. 

Med tiden har de huggna granitblocken övergått till grundmurar av 
ill en början var synliga för att efterlikna granitmurarna

övergått till att endast vara våningshöga putsade murar. 

 
Källarvåning med putsad fasad. 

 
Krypgrund som följer markens lutning. 
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Med tiden har de huggna granitblocken övergått till grundmurar av exempelvis 
t efterlikna granitmurarna men har 
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Så småningom har man allt mer gått över 
om en varsam grundläggning.
 

Nybyggda områden 

Nybyggda områden präglas av stora söndersprängda områden, stödmurar, 
uppfyllnader och rullstenar.

Bild 14 Utjämning av marken för grund och vägar

 

Bild 15 Omfattande sprängningar för vägdragning

Bild 16 Stödmur i betong 

Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande 

Så småningom har man allt mer gått över till platta på mark och frångått principen 
om en varsam grundläggning. 

Nybyggda områden präglas av stora söndersprängda områden, stödmurar, 
uppfyllnader och rullstenar. 

 

Utjämning av marken för grund och vägar 

 

Omfattande sprängningar för vägdragning 
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till platta på mark och frångått principen 

Nybyggda områden präglas av stora söndersprängda områden, stödmurar, 
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Bild 17 Rullstenar i söndersprängt område

Bild 18 Översikt över nybyggt område

Bild 19 Totalt söndersprängda berg

Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande 

 

Rullstenar i söndersprängt område 

Översikt över nybyggt område 

 

Totalt söndersprängda berg 
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Bild 20 Betongmur i bergskross

 

Bild 21 Nybyggt område 

 

Bild 22 Utplanade tomter på berg

Försök till anpassning 

I några nybyggda områden har man gjort försök till a
annat genom att välja en färgsättning 
bergslandskapet. Man har också byggt stödmur

Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande 

 

Betongmur i bergskross 

 

 

Utplanade tomter på berg 

I några nybyggda områden har man gjort försök till anpassning på olika sätt
genom att välja en färgsättning i grå trätoner som smälter samman väl med 

bergslandskapet. Man har också byggt stödmurar av granitblock i stället för av 

24 

npassning på olika sätt, bland 
trätoner som smälter samman väl med 

granitblock i stället för av 
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betong. I vissa fall har man gjutit den yttre grundmuren efter bergets formationer och 
lämnat stora delar av landskapet 

Ulebergshamn 

Bild 23 Områdesavgränsning av grani

Bild 24 Utfyllnad avgränsad av granitmur och fasader i naturnära ton

 

Bild 25 Bergets formationer intakta fram till huset

Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande 

betong. I vissa fall har man gjutit den yttre grundmuren efter bergets formationer och 
tora delar av landskapet runt om byggnaderna intakt. 

 

Områdesavgränsning av granitmur 

 

Utfyllnad avgränsad av granitmur och fasader i naturnära ton 

 

Bergets formationer intakta fram till huset 
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betong. I vissa fall har man gjutit den yttre grundmuren efter bergets formationer och 
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Valö Fyr 

Bild 26 Intakt mark kring husen

 

Bild 27 Grund varsamt anpassad efter naturen

Bild 28 Grundmur formad efter berget

  

 

Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande 

 

Intakt mark kring husen 

 

Grund varsamt anpassad efter naturen 

 

Grundmur formad efter berget 
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Skärhamn 

Bild 29 Kombination av sprängning och anpassning

 

Bild 30 Grund murad efter berget

Bild 31 Delar av grunden anpassad efter berget

  

Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande 

 

Kombination av sprängning och anpassning 

 

Grund murad efter berget 

 

Delar av grunden anpassad efter berget 
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Bild 32 Trädäck efter bergets form

Enskilda exempel 

 

Bild 33 Hus byggt i en skreva 

 
Bild 34 Pelargrund på berg 

 

Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande 

 

Trädäck efter bergets form 
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Bild 35 Delar av grunden anpassad efter berget

 
Bild 36 Pelarkonstruktion vid sprängd väg

Bild 37 Bodar, genom färg och form

Rördragning 

Ledningar som dras till och från huset måste skyddas mot kyla och värme. Vanligtvis 
sker detta genom att man gräver ner eller spränger ledningsgravar som man fyller 
igen så att ledningarna ligger på ett frostfritt dj
mot berget är att dra ledningarna på marken och
eller lägga ledningarna tillsammans med en elvärmekabel

Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande 

 
Delar av grunden anpassad efter berget 

 
Pelarkonstruktion vid sprängd väg 

 
genom färg och form, anpassade efter landskapet 

Ledningar som dras till och från huset måste skyddas mot kyla och värme. Vanligtvis 
sker detta genom att man gräver ner eller spränger ledningsgravar som man fyller 
igen så att ledningarna ligger på ett frostfritt djup. Ett alternativ för att vara varsam 

dra ledningarna på marken och bygga in dem i en isolerande låda 
tillsammans med en elvärmekabel (Bokalders & Block, 2014, 
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Ledningar som dras till och från huset måste skyddas mot kyla och värme. Vanligtvis 
sker detta genom att man gräver ner eller spränger ledningsgravar som man fyller 

v för att vara varsam 
in dem i en isolerande låda 

(Bokalders & Block, 2014, 
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p. 407). Ett annat sätt är att 
eventuella vägar som behöver göras för att ta sig till platsen. 

Bild 38 Gjuten kärna med rör 

Bild 39 Krypgrund med synliga rör

Krypgrunder och källargrunder har stora fördelar när det gäller rördragning då 
rören läggs synliga under bottenbjälklaget där de är lätta att komma åt för eventuell 
flytt eller reparation (Asaad Sharif, 2013)

Avloppsledningar är en av de rörinstallationer som sker till och från huset genom 
grunden. Det finns tre olika slags avloppsvatten;
dräneringsvatten. Det förorenade vattnet som kommer från hushållen och industriell 
tillverkningsprocess kallas spi
annat tillfälligt förekommande avrinnande vatten på markytan. Vatten som avleds 
till dagvattenledningar eller direkt till marken kallas dräneringsvatten. Dagvatten 
och spillvatten avleds var för sig i skil
och spillvattnet förs till reningsverk och dagvattnet förs till recipienten, det vill säga 
ett vattendrag, hav eller sjö,
att dagvattnet först tas om hand o
genom rörledning (A Berg, 2008, p. 69)

Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande 

 samla alla ledningar på ett ställe och dra dem under de 
eventuella vägar som behöver göras för att ta sig till platsen.  

 

 

 

Krypgrund med synliga rör 

Krypgrunder och källargrunder har stora fördelar när det gäller rördragning då 
rören läggs synliga under bottenbjälklaget där de är lätta att komma åt för eventuell 

(Asaad Sharif, 2013). 

är en av de rörinstallationer som sker till och från huset genom 
s tre olika slags avloppsvatten; spillvatten, dagvatten och 

dräneringsvatten. Det förorenade vattnet som kommer från hushållen och industriell 
tillverkningsprocess kallas spillvatten. Dagvatten är smältvatten, regnvatten och 
annat tillfälligt förekommande avrinnande vatten på markytan. Vatten som avleds 
till dagvattenledningar eller direkt till marken kallas dräneringsvatten. Dagvatten 

för sig i skilda rörledningar. Detta kallas duplikatsystem 
och spillvattnet förs till reningsverk och dagvattnet förs till recipienten, det vill säga 

, där avloppsvatten får föras ut. Den enklaste formen är 
tas om hand och förs i öppna diken och spillvattnet avleds 

(A Berg, 2008, p. 69). 
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samla alla ledningar på ett ställe och dra dem under de 

Krypgrunder och källargrunder har stora fördelar när det gäller rördragning då 
rören läggs synliga under bottenbjälklaget där de är lätta att komma åt för eventuell 

är en av de rörinstallationer som sker till och från huset genom 
spillvatten, dagvatten och 

dräneringsvatten. Det förorenade vattnet som kommer från hushållen och industriell 
agvatten är smältvatten, regnvatten och 

annat tillfälligt förekommande avrinnande vatten på markytan. Vatten som avleds 
till dagvattenledningar eller direkt till marken kallas dräneringsvatten. Dagvatten 

da rörledningar. Detta kallas duplikatsystem 
och spillvattnet förs till reningsverk och dagvattnet förs till recipienten, det vill säga 

där avloppsvatten får föras ut. Den enklaste formen är 
ch förs i öppna diken och spillvattnet avleds 



Mittuniversitetet 

Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

BT024G Examensarbete 15 hp 

 

 

Sedan några år har man börjat bygga system för lokalt omhändertagande av 
dagvatten, LOD. I princip innebär LOD 
naturligt skulle tillförts om det inte fanns byggnader, vägar med mera. Dagvattnet 
tillförs marken genom perkolationsmagasin eller infiltrationsytor 
70).   

Avloppsledningar kallas servicele
serviceledning och fastighetens serviceledning 

Huvudledningarna för vatten från vattentäkter och reningsverk är nedgrävda rör av 
plast eller stål medan ledningar
plast (Jonsson, 2009, p. 106)
plast och finns även i slangform men de används främst inom jordbruket. Till 
dränering förr användes tegelrör. 
plast och polypropylen. Stora rördimensioner

Polyvinylklorid (PVC), betong, armerad polyester och pol
avloppsledningar främst är gjorda av. MA
förr men används till viss del idag också 

Markförlagda ledningar ska skyddas mot frysning. Skydd mot frysning kan antingen 
uppnås genom att ledningen förläggs på frostfritt djup, genom isolering av 
ledningen eller om ledningen tillförs värme. Värme kan exempelvis tillföras från 
värmekabel eller från uppvärmning av det vatten som förs genom ledningen. Man 
måste dock beakta de generella kraven på energihushållning 
2013, p. 141). 

Bild 40 Isolerande låda för rördragning

Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande 

några år har man börjat bygga system för lokalt omhändertagande av 
gvatten, LOD. I princip innebär LOD att man tillför marken det vatten som 

naturligt skulle tillförts om det inte fanns byggnader, vägar med mera. Dagvattnet 
tillförs marken genom perkolationsmagasin eller infiltrationsytor (A Berg, 2008, p. 

Avloppsledningar kallas serviceledningar och man skiljer mellan allmän 
serviceledning och fastighetens serviceledning (A Berg, 2008, p. 70). 

Huvudledningarna för vatten från vattentäkter och reningsverk är nedgrävda rör av 
plast eller stål medan ledningarna för dag- och spillvatten vanligen är av betong eller 

(Jonsson, 2009, p. 106). Dräneringsledningarna runt huset är vanligen av PVC
plast och finns även i slangform men de används främst inom jordbruket. Till 

ring förr användes tegelrör. Spillvattenledningar är främst av polyetylen, PVC
ropylen. Stora rördimensioner görs av betong (Jonsson, 2009, p. 112)

Polyvinylklorid (PVC), betong, armerad polyester och polyeten är de material som 
avloppsledningar främst är gjorda av. MA-rör, det vill säga gjutjärnsrör användes 
förr men används till viss del idag också (Granroth & Matsson, 2013, p. 137)

Markförlagda ledningar ska skyddas mot frysning. Skydd mot frysning kan antingen 
uppnås genom att ledningen förläggs på frostfritt djup, genom isolering av 
ledningen eller om ledningen tillförs värme. Värme kan exempelvis tillföras från 

ån uppvärmning av det vatten som förs genom ledningen. Man 
måste dock beakta de generella kraven på energihushållning (Granroth & Matsson, 

 

Isolerande låda för rördragning 
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några år har man börjat bygga system för lokalt omhändertagande av 
vatten som 

naturligt skulle tillförts om det inte fanns byggnader, vägar med mera. Dagvattnet 
(A Berg, 2008, p. 

dningar och man skiljer mellan allmän 
 

Huvudledningarna för vatten från vattentäkter och reningsverk är nedgrävda rör av 
och spillvatten vanligen är av betong eller 

Dräneringsledningarna runt huset är vanligen av PVC-
plast och finns även i slangform men de används främst inom jordbruket. Till 

Spillvattenledningar är främst av polyetylen, PVC-
(Jonsson, 2009, p. 112).  

yeten är de material som 
rör, det vill säga gjutjärnsrör användes 

(Granroth & Matsson, 2013, p. 137).  

Markförlagda ledningar ska skyddas mot frysning. Skydd mot frysning kan antingen 
uppnås genom att ledningen förläggs på frostfritt djup, genom isolering av 
ledningen eller om ledningen tillförs värme. Värme kan exempelvis tillföras från 

ån uppvärmning av det vatten som förs genom ledningen. Man 
(Granroth & Matsson, 
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Bild 41 Isolering kring rör 

Det vanligaste sättet att skydda ledningarna mot frysning är att de grävs ner och 
läggs på frostfritt djup. För att åstadkomma detta i bergiga miljöer är det gängse 
sättet att man spränger i berget för att
djup. I stället för att spränga kan man utnyttja naturliga sprickor oc
ledningsdragning (Pettersson, 2013, p. 53)
frostvakter, som är en mobil värmekabel som läggs runt eller i ledningar så som 
vatten- och avloppsrör, användas. Värmekabeln är självreglerande och reglerar själv 
effekten efter omgivande temperatur. Vid invändig iläggning regleras styrningen via 
termostat (Ebeco - heating solutions, u.å)
typer av ledningar är samlade tillsammans med en frostvakt

Radon 
Den kända hälsorisken med radon är lungcancer. 
fått lungcancer av radon är rökare
samverkanseffekt med tobaksrökning
(Strålsäkerhetsmyndigheten, u.å)

För att förhindra att radon från marken tar sig in i inomhusluften måste ett tätt skikt 
finnas mellan mark och övriga huset. Med
hindrar stora delar av radonet från berget att 
ger den fria kontakten med utomhusluften en kraftig utspädning av koncentrationen 
av radon. Vid krypgrund och källare kan ett undertryck under huset skapas för att 
markluften inte ska sugas in. Metoder för att skapa
radonbrunn eller en radonsug
ventilation inne i huset. 

Ur radonsynpunkt är en öppen plintgrund den säkraste grundkonstruktionen. 
Halten av radon och radondöttrar i inneluften avgörs av 
grundkonstruktionens lufttäthet 

Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande 

 

Det vanligaste sättet att skydda ledningarna mot frysning är att de grävs ner och 
läggs på frostfritt djup. För att åstadkomma detta i bergiga miljöer är det gängse 
sättet att man spränger i berget för att lägga vatten- och avloppsrören på frostfritt 
djup. I stället för att spränga kan man utnyttja naturliga sprickor och skrevor för 

(Pettersson, 2013, p. 53). Där det inte är möjligt kan så kallade 
som är en mobil värmekabel som läggs runt eller i ledningar så som 

användas. Värmekabeln är självreglerande och reglerar själv 
effekten efter omgivande temperatur. Vid invändig iläggning regleras styrningen via 

heating solutions, u.å). Det finns former av rörkassetter där alla 
typer av ledningar är samlade tillsammans med en frostvakt (Pettersson, 2013, p. 53)

med radon är lungcancer. Att cirka 450 av 500 personer som 
fått lungcancer av radon är rökare indikerar att radon i inomhusluften har en 
samverkanseffekt med tobaksrökning. Gränsvärdet för radon i hus är 200 Bq/
(Strålsäkerhetsmyndigheten, u.å). 

För att förhindra att radon från marken tar sig in i inomhusluften måste ett tätt skikt 
ellan mark och övriga huset. Med platta på mark skapas ett tätt skikt som 

hindrar stora delar av radonet från berget att ta sig in i huset. Vid val av plintgrund 
ger den fria kontakten med utomhusluften en kraftig utspädning av koncentrationen 
av radon. Vid krypgrund och källare kan ett undertryck under huset skapas för att 
markluften inte ska sugas in. Metoder för att skapa ett undertryck kan vara en
radonbrunn eller en radonsug (Boverket, u.å). Det är också viktigt att skapa en god 

Ur radonsynpunkt är en öppen plintgrund den säkraste grundkonstruktionen. 
Halten av radon och radondöttrar i inneluften avgörs av luftomsättningen och 
grundkonstruktionens lufttäthet (Hansson & Gross, 1991, p. 77).  

32 

Det vanligaste sättet att skydda ledningarna mot frysning är att de grävs ner och 
läggs på frostfritt djup. För att åstadkomma detta i bergiga miljöer är det gängse 

och avloppsrören på frostfritt 
h skrevor för 

. Där det inte är möjligt kan så kallade 
som är en mobil värmekabel som läggs runt eller i ledningar så som 

användas. Värmekabeln är självreglerande och reglerar själv 
effekten efter omgivande temperatur. Vid invändig iläggning regleras styrningen via 

. Det finns former av rörkassetter där alla 
(Pettersson, 2013, p. 53).  

irka 450 av 500 personer som 
indikerar att radon i inomhusluften har en 

. Gränsvärdet för radon i hus är 200 Bq/�� 

För att förhindra att radon från marken tar sig in i inomhusluften måste ett tätt skikt 
skapas ett tätt skikt som 

sig in i huset. Vid val av plintgrund 
ger den fria kontakten med utomhusluften en kraftig utspädning av koncentrationen 
av radon. Vid krypgrund och källare kan ett undertryck under huset skapas för att 

ett undertryck kan vara en 
Det är också viktigt att skapa en god 

Ur radonsynpunkt är en öppen plintgrund den säkraste grundkonstruktionen. 
luftomsättningen och 
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Fukt 

Fukt i luft mäts i relativ fuktighet vilket syftar på den mängd vattenånga som finns i 
gasform i luften. Fukten i luften övergår till vattendroppar när luften har blivit 
mättad. Hur mycket fukt luften kan bära är relaterat till temperatu
det är desto mer fukt kan luften bära. När varm och fuktig luft möter ett kallare 
material bildas kondens, fukten övergår från gas till vätskeform, på materialet. Röta 
och mögel kan uppstå på organiska material vid en relativ fuktighet på 75 %. 
Utomhusluften har högst relativ fuktighet på vintern 

Ur fuktsynpunkt är en plintgrund att föredra då l
och därmed hålls bottenbjälklaget torrt
ska fungera måste man bygga så att det är tillräcklig luftomsättning under huset och 
förutsättningen att luften under huset är den samma som omkringliggande luft är att 
det inte ligger vatten i gropar under huset 
än omgivande mark för att hindra dagvatten från att rinna under huset. 

Krypgrunders funktion bygger på ett oisolerat bottenbjälklag och en 
vedeldningsuppvärmning där en skorstensstoc
hålls även grunden varm och fuktproblem undviks. Idag är bottenbjälklagen ofta 
välisolerade och andra typer av uppvärmning används vilket har lett till kondens 
och mögel på trossbottnens undersida. Därför är det vi
organiskt material i krypgrunden

I takt med att bottenbjälklaget blivit allt mer välisolerat och att krypgrunden 
ventileras såväl på sommaren som på vinter
uteluften. Kall luft kommer in i grunden vintertid och kyler ner marken och denna 
kyla finns kvar sommartid då det kommer in varmare luft och därmed kan det bildas 
kondens när den varmare luften möter den svalare l
(FuktCentrum: Lunds Univeritet, 2010)

Gamla torpargrunder placerades direkt på marken och hade ingen dränering utan 
man var noga med att placera huset på mark som var något högre än närmast 
omkringliggande mark för att dagvatten naturligt skulle rinna från huset 
(Torpargrund, u.å).  

När platta på mark introdu
marken och la isoleringen ovanför vilket ledde till fukt och mögel i
Fuktproblematik i nuvarande konstruktionsmetod av platta på mark ä
förhållande till byggfukt vilket löses genom att man låter plattan torka ut ordentligt 
(Byggahus, u.å).   

Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande 

ukt i luft mäts i relativ fuktighet vilket syftar på den mängd vattenånga som finns i 
gasform i luften. Fukten i luften övergår till vattendroppar när luften har blivit 
mättad. Hur mycket fukt luften kan bära är relaterat till temperatur och ju

är desto mer fukt kan luften bära. När varm och fuktig luft möter ett kallare 
material bildas kondens, fukten övergår från gas till vätskeform, på materialet. Röta 
och mögel kan uppstå på organiska material vid en relativ fuktighet på 75 %. 

st relativ fuktighet på vintern (Torpargrund, u.å)

Ur fuktsynpunkt är en plintgrund att föredra då luften får fritt spelrum under huset 
och därmed hålls bottenbjälklaget torrt (Bokalders & Block, 2014, p. 109)
ska fungera måste man bygga så att det är tillräcklig luftomsättning under huset och 
förutsättningen att luften under huset är den samma som omkringliggande luft är att 
det inte ligger vatten i gropar under huset (Svenskt trä, u.å). Marken bör ligga högre 
än omgivande mark för att hindra dagvatten från att rinna under huset. 

Krypgrunders funktion bygger på ett oisolerat bottenbjälklag och en 
vedeldningsuppvärmning där en skorstensstock är placerad centralt i huset. På så vis 
hålls även grunden varm och fuktproblem undviks. Idag är bottenbjälklagen ofta 
välisolerade och andra typer av uppvärmning används vilket har lett till kondens 
och mögel på trossbottnens undersida. Därför är det viktigt att undvika att exponera 
organiskt material i krypgrunden (Bokalders & Block, 2014, p. 150). 

I takt med att bottenbjälklaget blivit allt mer välisolerat och att krypgrunden 
ventileras såväl på sommaren som på vintern har miljön i grunden allt mer styrts av 
uteluften. Kall luft kommer in i grunden vintertid och kyler ner marken och denna 
kyla finns kvar sommartid då det kommer in varmare luft och därmed kan det bildas 
kondens när den varmare luften möter den svalare luften under grunden 
(FuktCentrum: Lunds Univeritet, 2010). 

Gamla torpargrunder placerades direkt på marken och hade ingen dränering utan 
man var noga med att placera huset på mark som var något högre än närmast 

mark för att dagvatten naturligt skulle rinna från huset 

När platta på mark introducerades på 1970-talet gjöt man betongplattan direkt på 
marken och la isoleringen ovanför vilket ledde till fukt och mögel i konstruktionen
Fuktproblematik i nuvarande konstruktionsmetod av platta på mark ä
förhållande till byggfukt vilket löses genom att man låter plattan torka ut ordentligt 
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ukt i luft mäts i relativ fuktighet vilket syftar på den mängd vattenånga som finns i 
gasform i luften. Fukten i luften övergår till vattendroppar när luften har blivit 

r och ju varmare 
är desto mer fukt kan luften bära. När varm och fuktig luft möter ett kallare 

material bildas kondens, fukten övergår från gas till vätskeform, på materialet. Röta 
och mögel kan uppstå på organiska material vid en relativ fuktighet på 75 %. 

(Torpargrund, u.å). 

uften får fritt spelrum under huset 
Block, 2014, p. 109). För att det 

ska fungera måste man bygga så att det är tillräcklig luftomsättning under huset och 
förutsättningen att luften under huset är den samma som omkringliggande luft är att 

. Marken bör ligga högre 
än omgivande mark för att hindra dagvatten från att rinna under huset.  

Krypgrunders funktion bygger på ett oisolerat bottenbjälklag och en 
k är placerad centralt i huset. På så vis 

hålls även grunden varm och fuktproblem undviks. Idag är bottenbjälklagen ofta 
välisolerade och andra typer av uppvärmning används vilket har lett till kondens 

ktigt att undvika att exponera 
 

I takt med att bottenbjälklaget blivit allt mer välisolerat och att krypgrunden 
n har miljön i grunden allt mer styrts av 

uteluften. Kall luft kommer in i grunden vintertid och kyler ner marken och denna 
kyla finns kvar sommartid då det kommer in varmare luft och därmed kan det bildas 

uften under grunden 

Gamla torpargrunder placerades direkt på marken och hade ingen dränering utan 
man var noga med att placera huset på mark som var något högre än närmast 

mark för att dagvatten naturligt skulle rinna från huset 

gjöt man betongplattan direkt på 
konstruktionen. 

Fuktproblematik i nuvarande konstruktionsmetod av platta på mark är främst i 
förhållande till byggfukt vilket löses genom att man låter plattan torka ut ordentligt 
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I bergiga miljöer kan vatten
berget (A Berg, 2008, p. 68). Vatten kan också
låglänta områden genom tillrinning från högre områden. 

För att undvika fuktproblem 
Marken runt byggnaden måste ha en lutning på 1:20 inom tre meter från byggnaden. 
Om marken inte fungerar som dränerande skikt läggs en ytvattenledning utanför 
grunden eller en dräneringsledning i marken
Dräneringsrörets underkant bör ligga cirka 150 mm lägre än grunden 
u.å) 

För att skydda huset mot fukt är a
viktig detalj, särskilt för trähus 

Icke vattentäta konstruktioner så som källargolv och platta på mark skall förses med 
ett kapillärbrytande skikt. Singel eller makadam är vanliga material som 
kapillärbrytning. Lättklinker är ett material som är såväl isolerande, kapillärbrytande 
och dränerande (Hansson & Gross, 1991, p. 65)

Krypgrunder som är uteluftventilerade fordrar att utrymmet förses med ventilation 
och att avdunstning av markfukt begränsas. Ett vanligt sätt att begränsa fukten från 
markytan är att använda en ångspärr av åldersbeständig polyetenfilm och att 
värmeisolera marken. För att luften i grunden inte ska bli stillastående bör öppningar 
vara jämt fördelade. Mögel och blånader kan trots god ventilation uppstå på 
bottenbjälklag av organiskt material 
klimatet för blindbotten kan undersidan värmeisoleras
cellplast eller mineralull. Ett
förse undersidan med ett lerputslager
lera och träullcement är hygroskopiska m
avger fukt beroende på den omkringvarande luftens relativa fuktighet.
skapas en fuktutjämning och

Syllar och andra träkonstruktioner
skall avskiljas med fuktspärr. Som
åldersbeständig plast, armerad och ytbelagd asfalt eller profilerad plåt användas 
(Hansson & Gross, 1991, p. 67)

För att fuktsäkerheten i krypgrunder ska vara bra
upp genom murstocken har man bö
genom att integrera grunden med den övriga byggnadens ventilationssystem 
(Hansson & Gross, 1991, p. 68)

Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande 

n dras upp genom kapillärsugning i sprickbildningar i 
. Vatten kan också tryckas upp ur sprickor och nå mer 

genom tillrinning från högre områden.  

För att undvika fuktproblem behöver någon form av dränering kring grunden göras. 
Marken runt byggnaden måste ha en lutning på 1:20 inom tre meter från byggnaden. 
Om marken inte fungerar som dränerande skikt läggs en ytvattenledning utanför 

r en dräneringsledning i marken (Asaad Sharif, 2013, p. 10)
Dräneringsrörets underkant bör ligga cirka 150 mm lägre än grunden 

För att skydda huset mot fukt är anslutningen mellan byggnaden och grunde
tig detalj, särskilt för trähus (Hansson & Gross, 1991, p. 65). 

Icke vattentäta konstruktioner så som källargolv och platta på mark skall förses med 
ett kapillärbrytande skikt. Singel eller makadam är vanliga material som 
kapillärbrytning. Lättklinker är ett material som är såväl isolerande, kapillärbrytande 

(Hansson & Gross, 1991, p. 65). 

Krypgrunder som är uteluftventilerade fordrar att utrymmet förses med ventilation 
och att avdunstning av markfukt begränsas. Ett vanligt sätt att begränsa fukten från 
markytan är att använda en ångspärr av åldersbeständig polyetenfilm och att 

För att luften i grunden inte ska bli stillastående bör öppningar 
vara jämt fördelade. Mögel och blånader kan trots god ventilation uppstå på 
bottenbjälklag av organiskt material (Hansson & Gross, 1991, p. 66). 
klimatet för blindbotten kan undersidan värmeisoleras. Konventionellt föreslås 
cellplast eller mineralull. Ett alternativ är att använda lin- eller hampaisolering och 
förse undersidan med ett lerputslager eller montera träullcementskivor

hygroskopiska material, vilket innebär att de
avger fukt beroende på den omkringvarande luftens relativa fuktighet.

och bottenbjälklaget blir mindre fuktkänsligt

ndra träkonstruktioner som vilar på en fuktsugande grund
ll avskiljas med fuktspärr. Som fuktspärr kan exempelvis syntetgummi, 

åldersbeständig plast, armerad och ytbelagd asfalt eller profilerad plåt användas 
(Hansson & Gross, 1991, p. 67). I äldre byggnader användes näver till sylltätning.

ten i krypgrunder ska vara bra även när krypgrunden inte värms 
har man börjat ventilera utrymmet med inomhus

tegrera grunden med den övriga byggnadens ventilationssystem 
(Hansson & Gross, 1991, p. 68).   

34 

dras upp genom kapillärsugning i sprickbildningar i 
tryckas upp ur sprickor och nå mer 

behöver någon form av dränering kring grunden göras. 
Marken runt byggnaden måste ha en lutning på 1:20 inom tre meter från byggnaden. 
Om marken inte fungerar som dränerande skikt läggs en ytvattenledning utanför 

(Asaad Sharif, 2013, p. 10). 
Dräneringsrörets underkant bör ligga cirka 150 mm lägre än grunden (Byggahus, 

nslutningen mellan byggnaden och grunden en 

Icke vattentäta konstruktioner så som källargolv och platta på mark skall förses med 
ett kapillärbrytande skikt. Singel eller makadam är vanliga material som används för 
kapillärbrytning. Lättklinker är ett material som är såväl isolerande, kapillärbrytande 

Krypgrunder som är uteluftventilerade fordrar att utrymmet förses med ventilation 
och att avdunstning av markfukt begränsas. Ett vanligt sätt att begränsa fukten från 
markytan är att använda en ångspärr av åldersbeständig polyetenfilm och att 

För att luften i grunden inte ska bli stillastående bör öppningar 
vara jämt fördelade. Mögel och blånader kan trots god ventilation uppstå på 

 För att förbättra 
. Konventionellt föreslås 

eller hampaisolering och 
eller montera träullcementskivor. Lin, hampa, 

aterial, vilket innebär att de tar upp och 
avger fukt beroende på den omkringvarande luftens relativa fuktighet. På så vis 

mindre fuktkänsligt. 

som vilar på en fuktsugande grundkonstruktion 
fuktspärr kan exempelvis syntetgummi, 

åldersbeständig plast, armerad och ytbelagd asfalt eller profilerad plåt användas 
. I äldre byggnader användes näver till sylltätning.  

även när krypgrunden inte värms 
rjat ventilera utrymmet med inomhusluften 

tegrera grunden med den övriga byggnadens ventilationssystem 
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Vid platta på mark hålls plattan varm och relativt torr genom att isolera den på 
undersidan (Hansson & Gross, 1991, p. 71)

Skador orsakade av kapillär fukttransport till betongplattan vid platta på mark har 
visat sig utgöra en stor andel av fuktrelaterade skador i olika skadeutredningar. 
Generellt har många fuktskador påträffats i grundkonstruktionen och då speciellt i 
platta på mark, källargolv och källarväggar. Många av dessa skador kan hänföras till 
bristande kapillärbrytande och dränerande system 

Tillgänglighet 

Vid nybyggnation och vid renovering av äldre bebyggelse 
områden göras tillgängliga för alla.

I PBL 8.kap. Krav på byggnadverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser 
(Byggnadsverks utformnining)
användbar för personer med nedsatt rörelse
47). Längre fram går att läsa i u
byggnadsverk ”6 § Kraven på tillgänglighet och användbarhet i 1 § 3 och 
8 gäller inte i fråga om ...2. ett fritidshus med högst två bostäder, och 3. Tillgänglighet till ett 
en- eller tvåbostadshus, om det med hänsyn till terrängen inte är rimligt att uppfylla kraven 
Lag (2011:335)” (Boverket, 2013, p. 48)

Under avsnittet Tomter står det
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggndsverk och på 
annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen och fö
är orimligt…” (Boverket, 2013, p. 49)

I PBF 3 kap. Krav på byggnadsverk (Utformningskrav avseende tillgänglighet och 
användbarhet) står ”4 § Om det behövs för att en byggnad enligt 8 kap. 1 § 3 p
bygglagen (2010:900) ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse
eller orienteringsförmåga, ska byggnaden vara försedd med en eller flera hissar eller andra 
lyftanordningar. Trots första stycket behöver en bostad inte vara
eller annan lyftanordning, om byggnaden har färre än tre våningar. Om bostaden inte kan 
nås från marken, ska byggnaden dock vara projekterad och utförd på ett sådant sätt att en hiss 
eller annan lyftanordning kan installeras utan
med våning jämställas vind där det finns en bostad eller huvuddelen av en bostad.
(Boverket, 2013, p. 105). 

I Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och 
personer med nedsatt rörelse
inom områden för andra anläggningar än byggnader (BFS 2011:5 ALM
Gångytor ”7 § Gångytor ska utformas så att personer med nedsatt rörelse
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Vid platta på mark hålls plattan varm och relativt torr genom att isolera den på 
(Hansson & Gross, 1991, p. 71). 

Skador orsakade av kapillär fukttransport till betongplattan vid platta på mark har 
visat sig utgöra en stor andel av fuktrelaterade skador i olika skadeutredningar. 
Generellt har många fuktskador påträffats i grundkonstruktionen och då speciellt i 

på mark, källargolv och källarväggar. Många av dessa skador kan hänföras till 
bristande kapillärbrytande och dränerande system (A Berg, 2008, p. 69)

och vid renovering av äldre bebyggelse skall byggnader och 
områden göras tillgängliga för alla. 

8.kap. Krav på byggnadverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser 
(Byggnadsverks utformnining) står ”1 § En byggnad ska…3. Vara tillgänglig och 
användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringssförmåga.” (Boverket, 2013, p. 

. Längre fram går att läsa i undantag från utformnings- och egenskapskraven på 
6 § Kraven på tillgänglighet och användbarhet i 1 § 3 och 

..2. ett fritidshus med högst två bostäder, och 3. Tillgänglighet till ett 
eller tvåbostadshus, om det med hänsyn till terrängen inte är rimligt att uppfylla kraven 

2013, p. 48). 

Under avsnittet Tomter står det ”9 § ...Tomten ska ordnas så att….5. personer med 
eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggndsverk och på 

annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte 
(Boverket, 2013, p. 49). 

3 kap. Krav på byggnadsverk (Utformningskrav avseende tillgänglighet och 
4 § Om det behövs för att en byggnad enligt 8 kap. 1 § 3 p

bygglagen (2010:900) ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse
eller orienteringsförmåga, ska byggnaden vara försedd med en eller flera hissar eller andra 
lyftanordningar. Trots första stycket behöver en bostad inte vara tillgänglig genom en hiss 
eller annan lyftanordning, om byggnaden har färre än tre våningar. Om bostaden inte kan 
nås från marken, ska byggnaden dock vara projekterad och utförd på ett sådant sätt att en hiss 
eller annan lyftanordning kan installeras utan svårighet. Vid tillämpning av detta stycke ska 
med våning jämställas vind där det finns en bostad eller huvuddelen av en bostad.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och 
inom områden för andra anläggningar än byggnader (BFS 2011:5 ALM

7 § Gångytor ska utformas så att personer med nedsatt rörelse-
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Vid platta på mark hålls plattan varm och relativt torr genom att isolera den på 

Skador orsakade av kapillär fukttransport till betongplattan vid platta på mark har 
visat sig utgöra en stor andel av fuktrelaterade skador i olika skadeutredningar. 
Generellt har många fuktskador påträffats i grundkonstruktionen och då speciellt i 

på mark, källargolv och källarväggar. Många av dessa skador kan hänföras till 
(A Berg, 2008, p. 69).  

skall byggnader och 

8.kap. Krav på byggnadverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser 
1 § En byggnad ska…3. Vara tillgänglig och 

(Boverket, 2013, p. 
egenskapskraven på 

6 § Kraven på tillgänglighet och användbarhet i 1 § 3 och 4 § första stycket 
..2. ett fritidshus med högst två bostäder, och 3. Tillgänglighet till ett 

eller tvåbostadshus, om det med hänsyn till terrängen inte är rimligt att uppfylla kraven 

.Tomten ska ordnas så att….5. personer med 
eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggndsverk och på 

rhållandena i övrigt inte 

3 kap. Krav på byggnadsverk (Utformningskrav avseende tillgänglighet och 
4 § Om det behövs för att en byggnad enligt 8 kap. 1 § 3 plan- och 

bygglagen (2010:900) ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga, ska byggnaden vara försedd med en eller flera hissar eller andra 

tillgänglig genom en hiss 
eller annan lyftanordning, om byggnaden har färre än tre våningar. Om bostaden inte kan 
nås från marken, ska byggnaden dock vara projekterad och utförd på ett sådant sätt att en hiss 

svårighet. Vid tillämpning av detta stycke ska 
med våning jämställas vind där det finns en bostad eller huvuddelen av en bostad.” 

användbarhet för 
eller orienteringsförmåga på allmänna platser och 

inom områden för andra anläggningar än byggnader (BFS 2011:5 ALM 2) står under 
- eller 
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orienteringsförmåga kan ta sig fram och så att personer med rullstol kan förflytta sig utan 
hjälp. Gångytor ska vara jämna, fasta och halkfria. På öppna ytor ska särskilda ledstråk 
finnas.” med tillägg av Allmänt råd
exempel på lämpliga material. I naturmiljö kan stenmjöl som vattnats för att bli hårt vara ett 
lämpligt material. I grusytor kan fasta gångytor iordningställas genom ytbehandling. En 
gångyta bör  

a) vara så horisontell som möjligt 
att använda för personer med nedsatt rörelseförmåga, 

b)inte luta mer än 1:50 i sidled, 

c)vara 2,00 meter bred eller vara minst 1,80 meter bred och ha vändzoner med jämna 
mellanrum,  

d)vid öppningar i till exempel 

e) vara fri från hinder,  

f) vara väl åtskild från cykelbana och körbana, samt 

g) särskiljas från möbleringszon med exempe
2013, p. 337) 

Under rubriken Ramper och trappor står
även personer med nedsatt rörelse
Allmänt råd ”En ramp bör  

a) luta högst 1:20 mellan minst 2 

b) ha en höjdskillnad på högst 0,5 meter mellan vilplanen, 

c) ha en fri bredd på 1,5 meter, 

d) vara fri från hinder samt  

e) ha ett minst 40 mm högt avåkningsskydd om det finns
(Boverket, 2013, p. 338) 

För att tillgodose tillgänglighetskraven
kan lösas genom att placera husets entré i ni
höjdskillnader är så stora att det inte
kan entrén utformas så att en 
ramper.   

Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande 

rienteringsförmåga kan ta sig fram och så att personer med rullstol kan förflytta sig utan 
hjälp. Gångytor ska vara jämna, fasta och halkfria. På öppna ytor ska särskilda ledstråk 

med tillägg av Allmänt råd ”…Asfalt, betongmarkplattor och släta st
exempel på lämpliga material. I naturmiljö kan stenmjöl som vattnats för att bli hårt vara ett 
lämpligt material. I grusytor kan fasta gångytor iordningställas genom ytbehandling. En 

a) vara så horisontell som möjligt – eftersom en längslutning brantare än 1:50 kan vara svår 
att använda för personer med nedsatt rörelseförmåga,  

b)inte luta mer än 1:50 i sidled,  

c)vara 2,00 meter bred eller vara minst 1,80 meter bred och ha vändzoner med jämna 

 staket, häckar och dylikt vara minst 0,90 meter bred, 

f) vara väl åtskild från cykelbana och körbana, samt  

g) särskiljas från möbleringszon med exempelvis avvikande markbeläggning..

Under rubriken Ramper och trappor står ”9 § …Trappor och ramper ska utformas så att 
även personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan förflytta sig säkert.

a) luta högst 1:20 mellan minst 2 meter långa vilplan,  

b) ha en höjdskillnad på högst 0,5 meter mellan vilplanen,  

c) ha en fri bredd på 1,5 meter,  

e) ha ett minst 40 mm högt avåkningsskydd om det finns höjdskillnader mot omgivningen..

tillgänglighetskraven i bergiga terränger krävs god planering som
kan lösas genom att placera husets entré i nivå med gjutna betongvägar

att det inte är lämpligt att gjuta vägar i nivå med ingången 
én utformas så att en hiss enkelt kan monteras eller göras tillgänglig genom 
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rienteringsförmåga kan ta sig fram och så att personer med rullstol kan förflytta sig utan 
hjälp. Gångytor ska vara jämna, fasta och halkfria. På öppna ytor ska särskilda ledstråk 

”…Asfalt, betongmarkplattor och släta stenhällar är 
exempel på lämpliga material. I naturmiljö kan stenmjöl som vattnats för att bli hårt vara ett 
lämpligt material. I grusytor kan fasta gångytor iordningställas genom ytbehandling. En 

längslutning brantare än 1:50 kan vara svår 

c)vara 2,00 meter bred eller vara minst 1,80 meter bred och ha vändzoner med jämna 

staket, häckar och dylikt vara minst 0,90 meter bred,  

lvis avvikande markbeläggning...” (Boverket, 

9 § …Trappor och ramper ska utformas så att 
eller orienteringsförmåga kan förflytta sig säkert.” med 

höjdskillnader mot omgivningen...” 

krävs god planering som 
vå med gjutna betongvägar. Där 

vägar i nivå med ingången 
tillgänglig genom 
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Hur regleras grundläggning av lagen

I BBR 2:4 Markarbeten står ”
markarbeten kan komma att påverka byggnaden eller andra närbelägna byggnader, vägar och 
markanläggningar, ledningar i mark eller andra anläggningar under mark negativt ska 
skaderiskerna förebyggas (BFS 2011:26). 
med detaljplan fordras en sprängplan och en sprängjournal som är anpassade till arbetets art 
och omfattning” med tillägg i allmänt råd 
planritningar över omgivningen”(BFS 2011:26) 
skyddas bebyggd miljö medan benämningen skaderisk inte innefattar själva marken 
utan endast om en skada på marken i sin förlängning medför risk för skada på den 
byggda miljön.  

Vad som får och inte får byggas ska 
återfinns hur markytan kan regleras, i 16 § framgår regleringen av placering, 
utformning och utförande av byggnadsverk och tomter. I 4 kap 32 § står dock att 
man inte får reglera mer än nödvändigt.

I PBL 2 kap. Allmänna och enskilda intressen 
om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den 
avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 1. Stads
natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan…” 
planläggning och i andra ärenden enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar
tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och 
tillvaratas.” (Boverket, 2013, p. 14)

Vidare går att läsa i PBL 4 kap. Reglering med detaljplan och områdesbestämmelser 
10 § (Markytan) ”I en detaljplan får kommunen bestämma om vegetation och om markytans 
utformning och höjdläge.” 16 § (Placering, utformning och utförande av byggnadsverk 
och tomter) ”I en detaljplan får kommunen 1. Bestämma placering, utformning och 
utförande av byggnadsverk och tomter…”

I PBL 4 kap. står i 32 § (Detaljplanens omfattning och utformning) 
regleringen av bebyggelsen, byggnadsverk och miljön i övrigt ska tydligt framgå av planen. 
Detaljplanen får inte vara mer detaljerad än vad som behövs med hänsyn till planens syfte.”
(Boverket, 2013, p. 26) 

Och i PBL 9 kap. Bygglov, rivningslov 
av ärenden om lov och förhandsbesked) 
vara skriftlig och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för 
prövningen…” (Boverket, 2013, p. 58)

Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande 

Hur regleras grundläggning av lagen 

I BBR 2:4 Markarbeten står ”Om schaktning, fyllning, pålning, sprängning ell
markarbeten kan komma att påverka byggnaden eller andra närbelägna byggnader, vägar och 
markanläggningar, ledningar i mark eller andra anläggningar under mark negativt ska 
skaderiskerna förebyggas (BFS 2011:26). Det står också ”För sprängarbeten i
med detaljplan fordras en sprängplan och en sprängjournal som är anpassade till arbetets art 

med tillägg i allmänt råd ”Sprängplanen bör kompletteras med 
planritningar över omgivningen”(BFS 2011:26) (Boverket, 2011, p. 89). I lagtexten 
skyddas bebyggd miljö medan benämningen skaderisk inte innefattar själva marken 
utan endast om en skada på marken i sin förlängning medför risk för skada på den 

Vad som får och inte får byggas ska framgå tydligt i detaljplanen. I PBL 4 kap 10 § 
återfinns hur markytan kan regleras, i 16 § framgår regleringen av placering, 
utformning och utförande av byggnadsverk och tomter. I 4 kap 32 § står dock att 
man inte får reglera mer än nödvändigt. 

p. Allmänna och enskilda intressen står i 6 § ”Vid planläggning och i ärenden 
om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den 
avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 1. Stads- och landskapsbilden,

och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan…” 
planläggning och i andra ärenden enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar
tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och 

(Boverket, 2013, p. 14) 

PBL 4 kap. Reglering med detaljplan och områdesbestämmelser 
”I en detaljplan får kommunen bestämma om vegetation och om markytans 

16 § (Placering, utformning och utförande av byggnadsverk 
an får kommunen 1. Bestämma placering, utformning och 

utförande av byggnadsverk och tomter…” (Boverket, 2013, p. 23) 

32 § (Detaljplanens omfattning och utformning) ”… Den avsedda 
sen, byggnadsverk och miljön i övrigt ska tydligt framgå av planen. 

Detaljplanen får inte vara mer detaljerad än vad som behövs med hänsyn till planens syfte.”

PBL 9 kap. Bygglov, rivningslov och marklov m.m. står i 21 § (Handläggning 
av ärenden om lov och förhandsbesked) ”En ansökan om lov eller förhandsbesked ska 
vara skriftlig och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för 

(Boverket, 2013, p. 58) 
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Om schaktning, fyllning, pålning, sprängning eller andra 
markarbeten kan komma att påverka byggnaden eller andra närbelägna byggnader, vägar och 
markanläggningar, ledningar i mark eller andra anläggningar under mark negativt ska 

För sprängarbeten inom områden 
med detaljplan fordras en sprängplan och en sprängjournal som är anpassade till arbetets art 

”Sprängplanen bör kompletteras med 
I lagtexten 

skyddas bebyggd miljö medan benämningen skaderisk inte innefattar själva marken 
utan endast om en skada på marken i sin förlängning medför risk för skada på den 

framgå tydligt i detaljplanen. I PBL 4 kap 10 § 
återfinns hur markytan kan regleras, i 16 § framgår regleringen av placering, 
utformning och utförande av byggnadsverk och tomter. I 4 kap 32 § står dock att 

”Vid planläggning och i ärenden 
om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den 

och landskapsbilden, 
och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan…” och ”… Vid 

planläggning och i andra ärenden enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och 
tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och 

PBL 4 kap. Reglering med detaljplan och områdesbestämmelser 
”I en detaljplan får kommunen bestämma om vegetation och om markytans 

16 § (Placering, utformning och utförande av byggnadsverk 
an får kommunen 1. Bestämma placering, utformning och 

”… Den avsedda 
sen, byggnadsverk och miljön i övrigt ska tydligt framgå av planen. 

Detaljplanen får inte vara mer detaljerad än vad som behövs med hänsyn till planens syfte.” 

21 § (Handläggning 
”En ansökan om lov eller förhandsbesked ska 

vara skriftlig och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för 
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Samt i PBL 8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna 
platser står det i 9 § (Tomter) 
som är lämpligt med hänsyn till stads
på platsen. Tomten ska ordnas så att 1. Naturförutsättningarna så långt som möjligt tas till 
vara…” och ”… 5. Personer med nedsatt rörelse
komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till 
terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt…”

Ett vanligt sätt att på lång sikt skydda värdefull natur är att göra ett naturreservat av 
området man vill skydda. Naturreservaten upprättas vanligen av länsstyrelsen men 
även kommunen kan göra naturreservat av ett område. I miljöbalken an
annat att ”vårda och bevara värdefulla naturmiljöer” 
naturreservat. Vilka begränsningar som gäller i ett naturreservat avgörs av syftet av 
bildandet av detta och varje naturreservat är därför unikt och har sina egn
föreskrifter (Naturvårdsverket, 2014)

Reglering av grundläggning inom Sotenäs kommun

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tillsammans med styrgruppen för tillväxt i norra 
Bohuslän upprättat en strukturplan som skall
planeringen i kommunerna i området. Längs kuststräckan i norra Bohuslän i den 
gränszon där land möter hav finns många konkurrerande intressen
kommun, 2013).  I strukturplanen står d
av naturen och landskapsbilden
och att fjäll möter hav. Vissa av dessa värden hotas av konsumtion av mark och ett 
högt exploateringstryck i kustzonen. Vidare står det att mötet mellan fjäll och hav är 
en kvalité som skall utvecklas och
Kommunerna som antagit strukturplanen är överens om att man ska sprida kunskap 
om, tydliggöra, bevara och utveckla kultur
områdena hyser.  

I broschyren ”Får jag bygga?
”marklov behövs inom områden med detaljplan för att du ska få schakta eller fylla ut så att det 
avsevärt ändrar tomtens höjdläge”
ska ändra tomtens höjdläge avsevärt vilket ger utrymme för tolkningar av vad som 
anses avsevärt. Sotenäs kommun har en höjdangivelse på 0,5 m i sina 
nybyggnadskartor vilket är en alldeles för stor höjd
intresset av att bevara de ofta svagt kuperade berghällarna.

I Sotenäs kommuns verksamhetsbeskrivning för planhanteringen inom miljö
byggkontoret står det i de övergripande målen att kommunens attraktivitet genom 
utformningen av den fysiska miljön utgör ett viktigt konkurrensmedel i visionen att 

Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande 

PBL 8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna 
9 § (Tomter) ”En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt 

som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur-
på platsen. Tomten ska ordnas så att 1. Naturförutsättningarna så långt som möjligt tas till 

”… 5. Personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna 
komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till 
terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt…” (Boverket, 2013, p. 49)

Ett vanligt sätt att på lång sikt skydda värdefull natur är att göra ett naturreservat av 
området man vill skydda. Naturreservaten upprättas vanligen av länsstyrelsen men 
även kommunen kan göra naturreservat av ett område. I miljöbalken an

”vårda och bevara värdefulla naturmiljöer” som ett skäl till att bilda ett 
naturreservat. Vilka begränsningar som gäller i ett naturreservat avgörs av syftet av 
bildandet av detta och varje naturreservat är därför unikt och har sina egn

(Naturvårdsverket, 2014).  

Reglering av grundläggning inom Sotenäs kommun 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tillsammans med styrgruppen för tillväxt i norra 
Bohuslän upprättat en strukturplan som skall utgöra en vägledning vid den fysiska 
planeringen i kommunerna i området. Längs kuststräckan i norra Bohuslän i den 
gränszon där land möter hav finns många konkurrerande intressen 

.  I strukturplanen står det att en del av områdets attraktivitet består 
av naturen och landskapsbilden, vilket bland annat innefattar stora orörda områden 
och att fjäll möter hav. Vissa av dessa värden hotas av konsumtion av mark och ett 
högt exploateringstryck i kustzonen. Vidare står det att mötet mellan fjäll och hav är 
en kvalité som skall utvecklas och stärkas (Länsstyrelsen Västra götaland , 2009, p. 7)
Kommunerna som antagit strukturplanen är överens om att man ska sprida kunskap 
om, tydliggöra, bevara och utveckla kultur- och naturvärden som de kustnära 

”Får jag bygga?-Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan” 
”marklov behövs inom områden med detaljplan för att du ska få schakta eller fylla ut så att det 
avsevärt ändrar tomtens höjdläge” (Boverket, 2014, p. 9).  I texten står det att åtgärden 
ska ändra tomtens höjdläge avsevärt vilket ger utrymme för tolkningar av vad som 
anses avsevärt. Sotenäs kommun har en höjdangivelse på 0,5 m i sina 
nybyggnadskartor vilket är en alldeles för stor höjdvariation för att tillgodose 
intresset av att bevara de ofta svagt kuperade berghällarna. 

I Sotenäs kommuns verksamhetsbeskrivning för planhanteringen inom miljö
byggkontoret står det i de övergripande målen att kommunens attraktivitet genom 

gen av den fysiska miljön utgör ett viktigt konkurrensmedel i visionen att 
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PBL 8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna 
”En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt 

- och kulturvärdena 
på platsen. Tomten ska ordnas så att 1. Naturförutsättningarna så långt som möjligt tas till 

eller orienteringsförmåga ska kunna 
komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till 

013, p. 49) 

Ett vanligt sätt att på lång sikt skydda värdefull natur är att göra ett naturreservat av 
området man vill skydda. Naturreservaten upprättas vanligen av länsstyrelsen men 
även kommunen kan göra naturreservat av ett område. I miljöbalken anges bland 

som ett skäl till att bilda ett 
naturreservat. Vilka begränsningar som gäller i ett naturreservat avgörs av syftet av 
bildandet av detta och varje naturreservat är därför unikt och har sina egna uppsatta 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tillsammans med styrgruppen för tillväxt i norra 
utgöra en vägledning vid den fysiska 

planeringen i kommunerna i området. Längs kuststräckan i norra Bohuslän i den 
 (Sotenäs 

et att en del av områdets attraktivitet består 
vilket bland annat innefattar stora orörda områden 

och att fjäll möter hav. Vissa av dessa värden hotas av konsumtion av mark och ett 
högt exploateringstryck i kustzonen. Vidare står det att mötet mellan fjäll och hav är 

(Länsstyrelsen Västra götaland , 2009, p. 7). 
Kommunerna som antagit strukturplanen är överens om att man ska sprida kunskap 

och naturvärden som de kustnära 

Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan” står det att 
”marklov behövs inom områden med detaljplan för att du ska få schakta eller fylla ut så att det 

.  I texten står det att åtgärden 
ska ändra tomtens höjdläge avsevärt vilket ger utrymme för tolkningar av vad som 
anses avsevärt. Sotenäs kommun har en höjdangivelse på 0,5 m i sina 

variation för att tillgodose 

I Sotenäs kommuns verksamhetsbeskrivning för planhanteringen inom miljö- och 
byggkontoret står det i de övergripande målen att kommunens attraktivitet genom 

gen av den fysiska miljön utgör ett viktigt konkurrensmedel i visionen att 
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uppnå ökad befolkning och tillväx
kulturvärden ska lyftas fram och stärkas. En detaljplan ska enligt Plan
bygglagen upprättas ”vid ny sammanhållen bebyggelse, vid enstaka byggnad eller 
anläggning som får betydande inverkan på omgivningen” 
förändras eller bevaras om regleringen måste ske i ett sammanhang”. 
detaljplaner kan initieras av 
Omfattningen av ny bebyggelse, dess utformning och användning anges på ett 
juridiskt bindande sätt i detaljplanen 

Hela kommunens yta ska ha en över
hur mark- och vattenområden ska användas. Den översiktliga planeringen be
av en översiktsplan. Förenklat är ett av planens syften att redovisa och säkerställa 
nationella intressen, det vill säga riksint
främja en långsiktig och hållbar livsmiljö för nuvarande och kommande generationer 
(Sotenäs kommun, 2010, p. 12)
kommunen önskar säkerställa ett av översiktsplanen framtaget syfte kan detta göras 
genom områdesbestämmelser om ett område saknar detaljplan.
Områdesbestämmelserna är likt detaljplanen juridiskt bindande och tänkta att gälla 
ett begränsat antal frågor (Sotenäs kommun, 2010, p. 13)

Riksintressen är mark- och vattenområden med
intresse. Inom Sotenäs kommun finns bland annat området 
Kornö-Gåsöarkipelagen-NO14062” 
ingår som riksvärde (Sotenäs kommun, 2010)
som omfattar hela skärgården med en kustremsa om cirka tre kilometers bredd, av 
riksintresse med hänsyn till de natur

Kommunen menar att man tillgodoser riksintresset, särskilda 
hushållningsbestämmelser, 4 kap MB genom att förespråka förtätning av befintliga 
tätortsområden och genom att prioritera att bygga ut i mell
tätortsområdena. Man skriver samtidigt att ett grundläggande mål med 
översiktsplaneringen är att attrahera en högre andel helårsboende 
2010, p. 11). Det nämns inget om hur bebyggelsen bör 

 I de kommunövergripande rekommendationerna står 
från och ta hänsyn till landskapet 
”byggnation ska undvikas på åkermar
bebyggelseutformning så att sprängning o
undviks. Den övergripande landskapsbilden i området ska värnas.”
2010, p. 35). 

Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande 

uppnå ökad befolkning och tillväxt. Vidare står att livskvalitet samt 
kulturvärden ska lyftas fram och stärkas. En detaljplan ska enligt Plan

d ny sammanhållen bebyggelse, vid enstaka byggnad eller 
anläggning som får betydande inverkan på omgivningen” och ”vid bebyggelse som ska 
förändras eller bevaras om regleringen måste ske i ett sammanhang”. Framtagandet av nya 
detaljplaner kan initieras av såväl kommunen som interna och externa exploatörer. 
Omfattningen av ny bebyggelse, dess utformning och användning anges på ett 
juridiskt bindande sätt i detaljplanen (Sotenäs kommun, 2009).     

Hela kommunens yta ska ha en översiktlig planering som beskriver grunddragen för 
och vattenområden ska användas. Den översiktliga planeringen be

örenklat är ett av planens syften att redovisa och säkerställa 
nationella intressen, det vill säga riksintressen. Syftet med planläggningen är att 
främja en långsiktig och hållbar livsmiljö för nuvarande och kommande generationer 
(Sotenäs kommun, 2010, p. 12). Översiktsplanen är inte juridiskt bindande. 

rställa ett av översiktsplanen framtaget syfte kan detta göras 
genom områdesbestämmelser om ett område saknar detaljplan. 
Områdesbestämmelserna är likt detaljplanen juridiskt bindande och tänkta att gälla 

(Sotenäs kommun, 2010, p. 13). 

och vattenområden med höga värden som är av nationellt 
intresse. Inom Sotenäs kommun finns bland annat området ”Ramvikslandet

NO14062” som riksintresse för naturvård där berggrundformer 
(Sotenäs kommun, 2010). Enligt 4 kap MB är Bohusläns kust, 

som omfattar hela skärgården med en kustremsa om cirka tre kilometers bredd, av 
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns där. 

Kommunen menar att man tillgodoser riksintresset, särskilda 
hushållningsbestämmelser, 4 kap MB genom att förespråka förtätning av befintliga 
tätortsområden och genom att prioritera att bygga ut i mellanrummen mellan 
tätortsområdena. Man skriver samtidigt att ett grundläggande mål med 
översiktsplaneringen är att attrahera en högre andel helårsboende (Sotenäs kommun, 

. Det nämns inget om hur bebyggelsen bör vara utformad i denna del.

I de kommunövergripande rekommendationerna står det att ny bebyggelse ska utgå 
från och ta hänsyn till landskapet (Sotenäs kommun, 2010, p. 34). Det står att
”byggnation ska undvikas på åkermark och bergstoppar. Terrängen ska utnyttjas vid 
bebyggelseutformning så att sprängning och schaktning i största möjliga utsträckning 
undviks. Den övergripande landskapsbilden i området ska värnas.” (Sotenäs kommun, 
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 natur- och 
kulturvärden ska lyftas fram och stärkas. En detaljplan ska enligt Plan- och 

d ny sammanhållen bebyggelse, vid enstaka byggnad eller 
vid bebyggelse som ska 

Framtagandet av nya 
såväl kommunen som interna och externa exploatörer. 

Omfattningen av ny bebyggelse, dess utformning och användning anges på ett 

siktlig planering som beskriver grunddragen för 
och vattenområden ska användas. Den översiktliga planeringen beskrivs 

örenklat är ett av planens syften att redovisa och säkerställa 
ressen. Syftet med planläggningen är att 

främja en långsiktig och hållbar livsmiljö för nuvarande och kommande generationer 
. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande. Om 

rställa ett av översiktsplanen framtaget syfte kan detta göras 

Områdesbestämmelserna är likt detaljplanen juridiskt bindande och tänkta att gälla 

höga värden som är av nationellt 
”Ramvikslandet-Hållö-

som riksintresse för naturvård där berggrundformer 
. Enligt 4 kap MB är Bohusläns kust, 

som omfattar hela skärgården med en kustremsa om cirka tre kilometers bredd, av 
och kulturvärden som finns där.  

hushållningsbestämmelser, 4 kap MB genom att förespråka förtätning av befintliga 
anrummen mellan 

tätortsområdena. Man skriver samtidigt att ett grundläggande mål med 
(Sotenäs kommun, 

vara utformad i denna del. 

det att ny bebyggelse ska utgå 
. Det står att 

k och bergstoppar. Terrängen ska utnyttjas vid 
h schaktning i största möjliga utsträckning 

(Sotenäs kommun, 
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Tidigare förslag på nya grundläggningsmetoder

Ett förslag som Pettersson (2013, p. 60) presenterar är att göra en upphöjd platta på 
mark där man bygger platsgjutna formar av betong som fylls av dränerande 
krossmaterial och sedan läggs isolering med 
förslag är att utgå från en pelarlösning där man drar isolerade ledningar mellan 
längsgående bjälkar där ledningarnas fortsatta dragning sker i en gjuten väg som 
ansluter till huset (Pettersson, 2013, p. 113)
och en centralt gjuten kärna enligt principen upphöjd platta på mark där ledningar 
förläggs i den gjutna kärnan är ytterligare ett alternativ.

Hon skriver också att det skulle vara intressant 
grundläggning och ger prefabricerade pelarlösningar som förslag
p. 129). 

I stället för att spränga i berget och bilda en ledningsgrav att lägga vattenledningar 
på frostfritt djup i skulle ledningarna istället kunna läggas i isolerade kassetter med 
frostvakt (Pettersson, 2013, p. 128)
dra ledningar i murar eller utnyttja befintliga s

Mina förslag på nya grundläggningsmetoder

Som alternativ till sprängning kan man använda vajersågning som av Svensk 
byggtjänst rekommenderas som metod på platser där sprängning bör undvikas. 
Metoden har högre precision än sprängning och leder såle
efterarbete. Metodens fördelar, att den är vibrationsfri och tyst, har ett värde i sig i 
förhållande till omkringliggande natur och djurliv som störs mindre under 
byggnationen. Vajersågning går till som så att ett antal hål borras för
ytan som ska sågas. Sedan träs en diamantklädd stålvajer i hålen och formas till en 
slinga som sedan dras runt med en speciell maskin och därefter kan bergsbitar lyftas 
bort (Svensk byggtjänst, u.å)

En utveckling av Petterssons förslag om att bygga en upphöjd platta på mark är att i 
stället för att fylla de gjutna murarna med krossmaterial och sedan lägga en isolering 
ovan på skulle man kunna använda cellglas/skumglas i stället som fyller både den 
dränerande och isolerande funktionen.  Cellglas/skumglas är ett material som består 
av återvunnet glas som genom en värmeprocess jäses upp och pressas till skivor eller 
stenar. Materialet är diffusions
det har ett oändligt diffusionsmotstånd (
är torrt och behåller sin isoleringsförmåga. Det kan heller inte mögla då det är ett 
oorganiskt material (Ekobyggportalen, u.å)
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Tidigare förslag på nya grundläggningsmetoder 

Ett förslag som Pettersson (2013, p. 60) presenterar är att göra en upphöjd platta på 
mark där man bygger platsgjutna formar av betong som fylls av dränerande 
krossmaterial och sedan läggs isolering med en gjuten platta ovanpå. Ett annat 
förslag är att utgå från en pelarlösning där man drar isolerade ledningar mellan 
längsgående bjälkar där ledningarnas fortsatta dragning sker i en gjuten väg som 

on, 2013, p. 113). En kombination av en pelarkonstruktion 
och en centralt gjuten kärna enligt principen upphöjd platta på mark där ledningar 
förläggs i den gjutna kärnan är ytterligare ett alternativ. 

också att det skulle vara intressant att ta fram nya prefabriceringssätt för 
grundläggning och ger prefabricerade pelarlösningar som förslag (Pettersson, 2013, 

I stället för att spränga i berget och bilda en ledningsgrav att lägga vattenledningar 
frostfritt djup i skulle ledningarna istället kunna läggas i isolerade kassetter med 

(Pettersson, 2013, p. 128). Vidare föreslår Pettersson att man skulle kunna 
dra ledningar i murar eller utnyttja befintliga skrevor.  

förslag på nya grundläggningsmetoder 

Som alternativ till sprängning kan man använda vajersågning som av Svensk 
byggtjänst rekommenderas som metod på platser där sprängning bör undvikas. 
Metoden har högre precision än sprängning och leder således också till mindre 
efterarbete. Metodens fördelar, att den är vibrationsfri och tyst, har ett värde i sig i 
förhållande till omkringliggande natur och djurliv som störs mindre under 
byggnationen. Vajersågning går till som så att ett antal hål borras för
ytan som ska sågas. Sedan träs en diamantklädd stålvajer i hålen och formas till en 
slinga som sedan dras runt med en speciell maskin och därefter kan bergsbitar lyftas 

(Svensk byggtjänst, u.å). 

g av Petterssons förslag om att bygga en upphöjd platta på mark är att i 
stället för att fylla de gjutna murarna med krossmaterial och sedan lägga en isolering 
ovan på skulle man kunna använda cellglas/skumglas i stället som fyller både den 

isolerande funktionen.  Cellglas/skumglas är ett material som består 
av återvunnet glas som genom en värmeprocess jäses upp och pressas till skivor eller 
stenar. Materialet är diffusions- och vattentätt. Cellglas har den unika egenskapen att 

ndligt diffusionsmotstånd (� � ∞) vilket resulterar i att materialet alltid 
är torrt och behåller sin isoleringsförmåga. Det kan heller inte mögla då det är ett 

(Ekobyggportalen, u.å). 
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Ett förslag som Pettersson (2013, p. 60) presenterar är att göra en upphöjd platta på 
mark där man bygger platsgjutna formar av betong som fylls av dränerande 

en gjuten platta ovanpå. Ett annat 
förslag är att utgå från en pelarlösning där man drar isolerade ledningar mellan 
längsgående bjälkar där ledningarnas fortsatta dragning sker i en gjuten väg som 

. En kombination av en pelarkonstruktion 
och en centralt gjuten kärna enligt principen upphöjd platta på mark där ledningar 

att ta fram nya prefabriceringssätt för 
(Pettersson, 2013, 

I stället för att spränga i berget och bilda en ledningsgrav att lägga vattenledningar 
frostfritt djup i skulle ledningarna istället kunna läggas i isolerade kassetter med 

. Vidare föreslår Pettersson att man skulle kunna 

Som alternativ till sprängning kan man använda vajersågning som av Svensk 
byggtjänst rekommenderas som metod på platser där sprängning bör undvikas. 

des också till mindre 
efterarbete. Metodens fördelar, att den är vibrationsfri och tyst, har ett värde i sig i 
förhållande till omkringliggande natur och djurliv som störs mindre under 
byggnationen. Vajersågning går till som så att ett antal hål borras för att begränsa 
ytan som ska sågas. Sedan träs en diamantklädd stålvajer i hålen och formas till en 
slinga som sedan dras runt med en speciell maskin och därefter kan bergsbitar lyftas 

g av Petterssons förslag om att bygga en upphöjd platta på mark är att i 
stället för att fylla de gjutna murarna med krossmaterial och sedan lägga en isolering 
ovan på skulle man kunna använda cellglas/skumglas i stället som fyller både den 

isolerande funktionen.  Cellglas/skumglas är ett material som består 
av återvunnet glas som genom en värmeprocess jäses upp och pressas till skivor eller 

och vattentätt. Cellglas har den unika egenskapen att 
vilket resulterar i att materialet alltid 

är torrt och behåller sin isoleringsförmåga. Det kan heller inte mögla då det är ett 
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Genom att använda cellglas/skumglas skulle plattans höjd kunna minskas något. 
Plattan kan antingen gjutas så att det blir en gemensam nivå eller i olika nivåer och 
på så sätt skapa suterrängvåninga
källargolv formgjuts av betong och
lättbetongblock upp. Lättbetong är poröst och har d
isoleringsegenskaper. Materialet

Berggrunden i sig inte har någon 
och bygga dränerande lager
leda takvattnet via strategiskt placerade stuprör som mynnar ut på berget där det 
naturligt lutar från husgrunden. För att hindra 
att jobba med bergets naturliga lutning för att

En viktig aspekt att tänka på vid användande av betong
till att ha rätt sort och kvalité för att exempelvi
där det finns klorider, vilket bland annat finns i havsvatten, är det extra viktigt
kloridjonerna sänker vattnets fryspunkt 

En idé är att behålla traditionen at
För att lösa fuktproblematiken
krypgrunder är att putsa den av natursten, lättbetongblock eller betong uppförda 
grundmuren invändigt med lerputs
bottenbjälklaget. Lera är ett hygroskopiskt material som skulle hjälpa till att hålla 
fukten i luften i grunden på e
lera och hantverkare med god kunskap om materialet finns lokalt tillgängliga.
Materialet tål inte rinnande vatten
det yttersta putslagret kompletteras med kalk alternativt att ytan behandlas med 
exempelvis linolja. Nackdelen med m

För att skapa en varsam grundläggning på de bohuslänska bergen i Sotenäs 
jag en revidering i kommunens översiktsplan och detaljplaner. Man bör fortsätta att 
utgå från den bohuslänska byggtraditionen med utgångspunkt och tonvikt på 
anpassning efter platsen. Bland den
anpassning efter den äldre bebyggelsens färg, form, proportioner och 
byggnadsmaterial. Vid exploatering och bebyggelse uppe på bergen
traditionellt inte bebyggts, bör man skapa en ny byggtradition som har
särprägel med utgångspunkt i platsens natur. Mitt förslag är att man väljer 
pelarkonstruktioner som standardiserad grundläggningsmetod där men helt 
undviker att förvanska bergets formationer. Själva husen bör även här ha träfasader 
men med ytbehandlingar där trästrukturen framhävs i naturnära toner som smälter 
in bland berg och träd och taken bör utformas som platta biotoptak eller 
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glas/skumglas skulle plattans höjd kunna minskas något. 
Plattan kan antingen gjutas så att det blir en gemensam nivå eller i olika nivåer och 
på så sätt skapa suterrängvåningar. Man kan också skapa källarlösningar där ett 
källargolv formgjuts av betong och därefter byggs murar av lokala stenmaterial eller 

Lättbetong är poröst och har därmed goda 
isoleringsegenskaper. Materialet är även hygroskopiskt. (Ekobyggportalen, u.å)

har någon dränerande förmåga men istället för att spränga 
och bygga dränerande lager skulle man kunna bygga extra långa takutsprång och 
leda takvattnet via strategiskt placerade stuprör som mynnar ut på berget där det 
naturligt lutar från husgrunden. För att hindra onödig uppfuktning är det väsentligt 

urliga lutning för att leda vattnet från konstruktionen. 

En viktig aspekt att tänka på vid användande av betong i murar och plattor
till att ha rätt sort och kvalité för att exempelvis förhindra frostsprängning. I miljöer 
där det finns klorider, vilket bland annat finns i havsvatten, är det extra viktigt
kloridjonerna sänker vattnets fryspunkt (Gram, 2011, p. 3). 

är att behålla traditionen att bygga kombinationer av kryp- och källargrunder. 
ör att lösa fuktproblematiken som uppstått med dagens byggteknik

krypgrunder är att putsa den av natursten, lättbetongblock eller betong uppförda 
grundmuren invändigt med lerputs samt att putsa på undersidan av 

. Lera är ett hygroskopiskt material som skulle hjälpa till att hålla 
fukten i luften i grunden på en jämn nivå. Metoden har en lokal förankring då både 
lera och hantverkare med god kunskap om materialet finns lokalt tillgängliga.

inte rinnande vatten men kan göras mer vattenbeständigt genom att 
det yttersta putslagret kompletteras med kalk alternativt att ytan behandlas med 
exempelvis linolja. Nackdelen med metoden är att den är arbetsintensiv.  

rsam grundläggning på de bohuslänska bergen i Sotenäs 
en revidering i kommunens översiktsplan och detaljplaner. Man bör fortsätta att 

utgå från den bohuslänska byggtraditionen med utgångspunkt och tonvikt på 
anpassning efter platsen. Bland den äldre bebyggelsen bör man fortsatt kräva en 
anpassning efter den äldre bebyggelsens färg, form, proportioner och 
byggnadsmaterial. Vid exploatering och bebyggelse uppe på bergen

bör man skapa en ny byggtradition som har
särprägel med utgångspunkt i platsens natur. Mitt förslag är att man väljer 
pelarkonstruktioner som standardiserad grundläggningsmetod där men helt 
undviker att förvanska bergets formationer. Själva husen bör även här ha träfasader 

ndlingar där trästrukturen framhävs i naturnära toner som smälter 
in bland berg och träd och taken bör utformas som platta biotoptak eller 
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glas/skumglas skulle plattans höjd kunna minskas något. 
Plattan kan antingen gjutas så att det blir en gemensam nivå eller i olika nivåer och 

källarlösningar där ett 
därefter byggs murar av lokala stenmaterial eller 

(Ekobyggportalen, u.å). 

dränerande förmåga men istället för att spränga 
bygga extra långa takutsprång och 

leda takvattnet via strategiskt placerade stuprör som mynnar ut på berget där det 
onödig uppfuktning är det väsentligt 

leda vattnet från konstruktionen.  

i murar och plattor är att se 
s förhindra frostsprängning. I miljöer 

där det finns klorider, vilket bland annat finns i havsvatten, är det extra viktigt, då 

och källargrunder. 
som uppstått med dagens byggteknik vid 

krypgrunder är att putsa den av natursten, lättbetongblock eller betong uppförda 
rsidan av 

. Lera är ett hygroskopiskt material som skulle hjälpa till att hålla 
Metoden har en lokal förankring då både 

lera och hantverkare med god kunskap om materialet finns lokalt tillgängliga. 
men kan göras mer vattenbeständigt genom att 

det yttersta putslagret kompletteras med kalk alternativt att ytan behandlas med 
arbetsintensiv.   

rsam grundläggning på de bohuslänska bergen i Sotenäs föreslår 
en revidering i kommunens översiktsplan och detaljplaner. Man bör fortsätta att 

utgå från den bohuslänska byggtraditionen med utgångspunkt och tonvikt på 
äldre bebyggelsen bör man fortsatt kräva en 

anpassning efter den äldre bebyggelsens färg, form, proportioner och 
byggnadsmaterial. Vid exploatering och bebyggelse uppe på bergen, vilka 

bör man skapa en ny byggtradition som har sin egen 
särprägel med utgångspunkt i platsens natur. Mitt förslag är att man väljer 
pelarkonstruktioner som standardiserad grundläggningsmetod där men helt 
undviker att förvanska bergets formationer. Själva husen bör även här ha träfasader 

ndlingar där trästrukturen framhävs i naturnära toner som smälter 
in bland berg och träd och taken bör utformas som platta biotoptak eller 



Mittuniversitetet 

Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

BT024G Examensarbete 15 hp 

 

 

sedumklädda sadeltak vars växtlighet återspeglar en karg fjällfauna. För att lösa 
ledningsdragning och dagvattenhante
en isolerad trälåda med inspektionslucka vidare genom olika isolerande växtlådor 
som har samma stil som övrig byggnation och i sprickor och skrevor. Växtligheten 
på taken och i lådorna bidrar till att ta hand
traditionen att anpassa bebyggelsen efter platsen och en ny estetik. För att bevara 
nationallanskapets värde bör områdena göras helt bilfria och endast smalare 
grusvägar och träspångar där man kan gå, cykla och framför
att ta sig till dessa områden är ett alternativ att bygga en gondollift från låglänt till 
höglänt terräng, vilket skulle vara en attraktion i sig.

Skall vägar göras bör en kombination av sågning
sprängning användas. 

Bild 42 Skiss på hus med biotoptak och

Diskussion 
De nyttigheter som människan får av naturen kallas ekosystemtjänster vilka brukar 
delas upp i fyra delar, kulturella tjänster som ger oss livskvalité, reglerande tjänster 
som står för det ekologiska kretsloppet, försörjande tjänster som ger oss 
naturresurser som är en förutsättningar för att leva samt stödjande tjänster
sol, vatten, jord och luft som är grunden för allt liv på planeten
2014, p. 15).  Granithällarna i Bohuslän är en del av de kulturella tjänsterna där de 
tillsammans med havet har ett stort rekreationsvärde där personer kan finna 
avkoppling och ro i tillvaron. Dess skönhet och formspråk har starka estetiska 
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sedumklädda sadeltak vars växtlighet återspeglar en karg fjällfauna. För att lösa 
ledningsdragning och dagvattenhantering kan ledningar dras från husets undersida i 
en isolerad trälåda med inspektionslucka vidare genom olika isolerande växtlådor 
som har samma stil som övrig byggnation och i sprickor och skrevor. Växtligheten 
på taken och i lådorna bidrar till att ta hand om dagvattnet. På detta sätt bevaras 
traditionen att anpassa bebyggelsen efter platsen och en ny estetik. För att bevara 
nationallanskapets värde bör områdena göras helt bilfria och endast smalare 
grusvägar och träspångar där man kan gå, cykla och framföra rullstol bör finnas. För 
att ta sig till dessa områden är ett alternativ att bygga en gondollift från låglänt till 
höglänt terräng, vilket skulle vara en attraktion i sig. 

Skall vägar göras bör en kombination av sågning av berget och gjutning

med biotoptak och pelargrund där rördragning gjorts i odlings

De nyttigheter som människan får av naturen kallas ekosystemtjänster vilka brukar 
fyra delar, kulturella tjänster som ger oss livskvalité, reglerande tjänster 

som står för det ekologiska kretsloppet, försörjande tjänster som ger oss 
naturresurser som är en förutsättningar för att leva samt stödjande tjänster

som är grunden för allt liv på planeten (Bokalders & Block, 
Granithällarna i Bohuslän är en del av de kulturella tjänsterna där de 

sammans med havet har ett stort rekreationsvärde där personer kan finna 
avkoppling och ro i tillvaron. Dess skönhet och formspråk har starka estetiska 
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sedumklädda sadeltak vars växtlighet återspeglar en karg fjällfauna. För att lösa 
ring kan ledningar dras från husets undersida i 

en isolerad trälåda med inspektionslucka vidare genom olika isolerande växtlådor 
som har samma stil som övrig byggnation och i sprickor och skrevor. Växtligheten 

om dagvattnet. På detta sätt bevaras 
traditionen att anpassa bebyggelsen efter platsen och en ny estetik. För att bevara 
nationallanskapets värde bör områdena göras helt bilfria och endast smalare 

a rullstol bör finnas. För 
att ta sig till dessa områden är ett alternativ att bygga en gondollift från låglänt till 

av berget och gjutning i stället för 

 

nd där rördragning gjorts i odlingslådor 

De nyttigheter som människan får av naturen kallas ekosystemtjänster vilka brukar 
fyra delar, kulturella tjänster som ger oss livskvalité, reglerande tjänster 

som står för det ekologiska kretsloppet, försörjande tjänster som ger oss 
naturresurser som är en förutsättningar för att leva samt stödjande tjänster så som 

(Bokalders & Block, 
Granithällarna i Bohuslän är en del av de kulturella tjänsterna där de 

sammans med havet har ett stort rekreationsvärde där personer kan finna 
avkoppling och ro i tillvaron. Dess skönhet och formspråk har starka estetiska 
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värden och utgör en del av den kulturella mångfalden. Naturen ger andliga värden 
så som stillhet och inspiration till livsmening. 

En del miljöskador kan inte repareras och dit hör sprängning i berg vilket måste 
beaktas i byggandet. Först bör vi ställa oss frågan om vi överhuvudtaget behöver 
bebygga berget, och om det är det bästa alternativet, hur gör vi det
sätt. Grundtanken bör vara att om vi efter en tid flyttar bebyggelsen ska marken gå 
att återställa till ursprungligt skick. 
inte lätt liksom det är svårt att värdera ren luft. 

Traditionellt i Bohuslän har man byggt vid bergets fot eller i mellanzonen mellan 
berget, åkerlandskapet och havet. I första hand bör ytterligare exploatering i 
kommunen ske i dessa områden. 
byggnationen ske helt utan plans
berget bör vara synonymt med att lämna själva ytan på berget intakt. 

För att få till en varsam grundläggning på berg bör det finnas tydliga regler för hur 
och var man får bygga. En variant 
exakta angivelser om var i terrängen huset ska stå. 
med nybyggnadsprojekt bör information om hur terrängen verkligen ser ut finnas till 
hands genom användandet av plankartor med exakta plus
(Pettersson, 2013, p. 124). 

En av de viktigaste aspekterna i den bohuslänska bebyggelsetra
varsamhet i förhållande till 
nybyggnation utgå från samma princip. Petterssons (2013, p. 126) förslag om att det 
ska krävas marklov för all sprängning är högst relevant. Idag tillåts schaktning där 
den anses vara erforderlig för grundlä
rekommenderas en gestaltningsplan för utemiljöer likt den som gäller för byggnader. 
Ett reversibelt alternativ till sprängning är att jobba mer med utfyllnader.

I exempelvis Sotenäs kommuns detaljplan över 06/83 Tången 42:50 
planbeskrivningen att planområdet omfattas av riksintresse för turism och friluftsliv 
och de särskilda hushållningsbestämmelserna i MB 4 kap. 1
utgöra något hinder för utveckling av befintliga tätorter. Det står också a
bebyggelse kan medges i begränsad omfattning om områdets kultur
naturvärden ej skadas (Sotenäs kommun, 2005, p. 3)
befintliga detaljplaner eller framtagande av nya detaljplaner som
som omfattas av hushållningsbestämmelserna i MB 4 kap
för bevarandet av det unika bergslandskapet är all plansprängning förbjuden med 
hänvisning till länsstyrelsens rekommendation att tänka enligt principen a
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värden och utgör en del av den kulturella mångfalden. Naturen ger andliga värden 
iration till livsmening.  

En del miljöskador kan inte repareras och dit hör sprängning i berg vilket måste 
beaktas i byggandet. Först bör vi ställa oss frågan om vi överhuvudtaget behöver 

och om det är det bästa alternativet, hur gör vi det på ett varsamt 
sätt. Grundtanken bör vara att om vi efter en tid flyttar bebyggelsen ska marken gå 
att återställa till ursprungligt skick. Att sätta ett värde på bergen i form av pengar är 
inte lätt liksom det är svårt att värdera ren luft.  

i Bohuslän har man byggt vid bergets fot eller i mellanzonen mellan 
berget, åkerlandskapet och havet. I första hand bör ytterligare exploatering i 
kommunen ske i dessa områden. Där det är nödvändigt att bygga på berget bör 
byggnationen ske helt utan plansprängning. Att göra en varsam grundläggning på 
berget bör vara synonymt med att lämna själva ytan på berget intakt. 

För att få till en varsam grundläggning på berg bör det finnas tydliga regler för hur 
och var man får bygga. En variant som Pettersson (2013, p.124) föreslår 
exakta angivelser om var i terrängen huset ska stå. Hon föreslår vidare att v
med nybyggnadsprojekt bör information om hur terrängen verkligen ser ut finnas till 
hands genom användandet av plankartor med exakta plushöjdsangivelser 

n av de viktigaste aspekterna i den bohuslänska bebyggelsetraditionen består av 
 och anpassning efter landskapet. Därför bör all 

nybyggnation utgå från samma princip. Petterssons (2013, p. 126) förslag om att det 
ska krävas marklov för all sprängning är högst relevant. Idag tillåts schaktning där 
den anses vara erforderlig för grundläggning och rördragning. Vidare 

en gestaltningsplan för utemiljöer likt den som gäller för byggnader. 
Ett reversibelt alternativ till sprängning är att jobba mer med utfyllnader.

I exempelvis Sotenäs kommuns detaljplan över 06/83 Tången 42:50 står det i 
planbeskrivningen att planområdet omfattas av riksintresse för turism och friluftsliv 
och de särskilda hushållningsbestämmelserna i MB 4 kap. 1-2§§  men att det inte ska 
utgöra något hinder för utveckling av befintliga tätorter. Det står också a
bebyggelse kan medges i begränsad omfattning om områdets kultur

(Sotenäs kommun, 2005, p. 3). Vid en eventuell revidering av 
befintliga detaljplaner eller framtagande av nya detaljplaner som omfattar områden 
som omfattas av hushållningsbestämmelserna i MB 4 kap. bör ett tillägg göras om att 
för bevarandet av det unika bergslandskapet är all plansprängning förbjuden med 
hänvisning till länsstyrelsens rekommendation att tänka enligt principen a
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värden och utgör en del av den kulturella mångfalden. Naturen ger andliga värden 

En del miljöskador kan inte repareras och dit hör sprängning i berg vilket måste 
beaktas i byggandet. Först bör vi ställa oss frågan om vi överhuvudtaget behöver 

på ett varsamt 
sätt. Grundtanken bör vara att om vi efter en tid flyttar bebyggelsen ska marken gå 

Att sätta ett värde på bergen i form av pengar är 

i Bohuslän har man byggt vid bergets fot eller i mellanzonen mellan 
berget, åkerlandskapet och havet. I första hand bör ytterligare exploatering i 

vändigt att bygga på berget bör 
Att göra en varsam grundläggning på 

berget bör vara synonymt med att lämna själva ytan på berget intakt.    

För att få till en varsam grundläggning på berg bör det finnas tydliga regler för hur 
013, p.124) föreslår är att ge 

Hon föreslår vidare att vid arbetet 
med nybyggnadsprojekt bör information om hur terrängen verkligen ser ut finnas till 

höjdsangivelser 

ditionen består av 
och anpassning efter landskapet. Därför bör all 

nybyggnation utgå från samma princip. Petterssons (2013, p. 126) förslag om att det 
ska krävas marklov för all sprängning är högst relevant. Idag tillåts schaktning där 

ggning och rördragning. Vidare 
en gestaltningsplan för utemiljöer likt den som gäller för byggnader. 

Ett reversibelt alternativ till sprängning är att jobba mer med utfyllnader. 

står det i 
planbeskrivningen att planområdet omfattas av riksintresse för turism och friluftsliv 

2§§  men att det inte ska 
utgöra något hinder för utveckling av befintliga tätorter. Det står också att ny 
bebyggelse kan medges i begränsad omfattning om områdets kultur- och 

. Vid en eventuell revidering av 
omfattar områden 

. bör ett tillägg göras om att 
för bevarandet av det unika bergslandskapet är all plansprängning förbjuden med 
hänvisning till länsstyrelsens rekommendation att tänka enligt principen av vad 
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följderna skulle bli om liknande ingrepp gjordes överallt. Det vill säga, skulle all 
byggnation följas av plansprängningar skulle det unika bergslandskapet gå förlorat.

Pettersson (2013, p.129) föreslår i sitt examensarbete en kravförändring i 
bygglovsansökningarna med angivelser av plushöjder på marken, före och efter 
byggnation samt krav på att redovisa markmaterial och dess användning i 
bergsmiljöer.  

För att kunna anpassa byggnationen till bergslandskapet och inte tvärt om är en idé 
att skala av vegetationen för att se 
avloppspumpar med mera 

Ny bebyggelse uppmanas ofta i kommunens detaljplaner att 
vilket fokuserar på fasadutformning och färgsättning. 
1:156 står under utseende på plankartan 
puts och målas i ljusa färger” 
2011). Trots detta fokus på fasaderna 
karaktäristiska grundmurarna
att en väsentlig del av byggtraditionen är valet av plats för bebyggelse, relationen till 
landskapet och ett varsamt förhållningssätt. 

Dagens regelverk är för vaga och hårdare restriktioner om vad som får och inte får 
byggas måste införas. Idag har detaljplanerna för stora tolkningsmöjligheter med 
formuleringar som till exempel ”

För att få till en varsam grundläggning på berg behövs utöver
intresse av såväl privatpersoner, exploatörer och byggbolag att bygga varsamt. 
Asaad Sharif (2013, p.21) har i sitt examensarbete gjort ett antal intervjuer med 
personer på ett antal byggbolag där de bland annat har fått svara på frågan 
vilken eller vilka grundläggningsmetod/er de använder och föredrar. 
är den, enligt intervjuerna, 
grundläggningsmetoden medan källar
av att det är en riskkonstruktion ur fuktsynpunkt. Plintgrunder är inte så vanliga 
men Skanska nämner att den används vid grundläggning på berg och HEBAB menar 
att det är ett billigt alternativ vid byggnation av sommarstugor. 

Pettersson (2013, p.156) beskriver det 
arbetet med att bygga varsamt. Där
och utveckla bebyggelsen på ett skonsamt och estiskt tilltalande sätt. Detta sker 
bland annat genom att man ger ekonomiska b
man erbjuder arkitektrådgivning till de som har hus inom restaureingszonen. Man 
har också haft möten med allmänheten där man diskuterat och informerat om 
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följderna skulle bli om liknande ingrepp gjordes överallt. Det vill säga, skulle all 
byggnation följas av plansprängningar skulle det unika bergslandskapet gå förlorat.

Pettersson (2013, p.129) föreslår i sitt examensarbete en kravförändring i 
lovsansökningarna med angivelser av plushöjder på marken, före och efter 

byggnation samt krav på att redovisa markmaterial och dess användning i 

För att kunna anpassa byggnationen till bergslandskapet och inte tvärt om är en idé 
att skala av vegetationen för att se formationer och sprickor och utifrån det placera 
avloppspumpar med mera (Pettersson, 2013, p. 129). 

uppmanas ofta i kommunens detaljplaner att byggas i bohuslänsk stil 
vilket fokuserar på fasadutformning och färgsättning. I detaljplan 11/110 Hunnebo 

på plankartan ”Fasader ska utföras i träpanel, skivmaterial eller 
puts och målas i ljusa färger” och ”Tak ska utföras med rött tegel/plåt” (Sotenäs kommun, 

Trots detta fokus på fasaderna poängterar Pettersson (2013, p.130) att 
karaktäristiska grundmurarna ofta glöms bort. Jag anser likt Pettersson (2013, p.
att en väsentlig del av byggtraditionen är valet av plats för bebyggelse, relationen till 
landskapet och ett varsamt förhållningssätt.  

för vaga och hårdare restriktioner om vad som får och inte får 
måste införas. Idag har detaljplanerna för stora tolkningsmöjligheter med 

formuleringar som till exempel ”stödmurar bör undvikas” (Pettersson, 2013, p. 132)

För att få till en varsam grundläggning på berg behövs utöver regelstyrning ett 
intresse av såväl privatpersoner, exploatörer och byggbolag att bygga varsamt. 
Asaad Sharif (2013, p.21) har i sitt examensarbete gjort ett antal intervjuer med 
personer på ett antal byggbolag där de bland annat har fått svara på frågan 
vilken eller vilka grundläggningsmetod/er de använder och föredrar. 

vanligaste och enligt samtliga företag den bästa 
grundläggningsmetoden medan källar- och krypgrund inte är så populär på grund 

en riskkonstruktion ur fuktsynpunkt. Plintgrunder är inte så vanliga 
men Skanska nämner att den används vid grundläggning på berg och HEBAB menar 
att det är ett billigt alternativ vid byggnation av sommarstugor.  

Pettersson (2013, p.156) beskriver det norska samhället Risör som en bra förebild för 
arbetet med att bygga varsamt. Där har man jobbat på ett flertal sätt för att bevara 
och utveckla bebyggelsen på ett skonsamt och estiskt tilltalande sätt. Detta sker 
bland annat genom att man ger ekonomiska bidrag till utvalda restaureringar och att 
man erbjuder arkitektrådgivning till de som har hus inom restaureingszonen. Man 
har också haft möten med allmänheten där man diskuterat och informerat om 
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följderna skulle bli om liknande ingrepp gjordes överallt. Det vill säga, skulle all 
byggnation följas av plansprängningar skulle det unika bergslandskapet gå förlorat.   

Pettersson (2013, p.129) föreslår i sitt examensarbete en kravförändring i 
lovsansökningarna med angivelser av plushöjder på marken, före och efter 

byggnation samt krav på att redovisa markmaterial och dess användning i 

För att kunna anpassa byggnationen till bergslandskapet och inte tvärt om är en idé 
formationer och sprickor och utifrån det placera 

byggas i bohuslänsk stil 
I detaljplan 11/110 Hunnebo 

”Fasader ska utföras i träpanel, skivmaterial eller 
(Sotenäs kommun, 

on (2013, p.130) att de 
likt Pettersson (2013, p.130) 

att en väsentlig del av byggtraditionen är valet av plats för bebyggelse, relationen till 

för vaga och hårdare restriktioner om vad som får och inte får 
måste införas. Idag har detaljplanerna för stora tolkningsmöjligheter med 

(Pettersson, 2013, p. 132).  

regelstyrning ett 
intresse av såväl privatpersoner, exploatörer och byggbolag att bygga varsamt. 
Asaad Sharif (2013, p.21) har i sitt examensarbete gjort ett antal intervjuer med 
personer på ett antal byggbolag där de bland annat har fått svara på frågan om 
vilken eller vilka grundläggningsmetod/er de använder och föredrar. Platta på mark 

vanligaste och enligt samtliga företag den bästa 
och krypgrund inte är så populär på grund 

en riskkonstruktion ur fuktsynpunkt. Plintgrunder är inte så vanliga 
men Skanska nämner att den används vid grundläggning på berg och HEBAB menar 

norska samhället Risör som en bra förebild för 
har man jobbat på ett flertal sätt för att bevara 

och utveckla bebyggelsen på ett skonsamt och estiskt tilltalande sätt. Detta sker 
idrag till utvalda restaureringar och att 

man erbjuder arkitektrådgivning till de som har hus inom restaureingszonen. Man 
har också haft möten med allmänheten där man diskuterat och informerat om 
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arkitektur och kulturhistoria. Vidare har man haft kurser fö
ett byggnadsvårdpris till goda byggvårdsinsatser. Enligt 
utvärderingar har den privata arkitektkonsultationen gett mest resultat då olika 
projekt kunde påverkas i ett tidigt skede 

I första hand bör man undvika att bygga på berg, men i vissa fall är detta befogat. En 
aspekt som gör det relevant att bygga högre upp på bergen är den till följd av 
klimatpåverkan eventuellt kommande havshöjningen samt tillfä
översvämningar. Det är också bättre än att exploatera åkermark som behövs för 
livsmedelsproduktion. En annan 
att förutse på berg. Det enda 
2013, p. 52). 

Ett exempel på att det ofta är upp till enskildas engagemang att framkalla
förändring är fallet med ön Hållö, belägen utanför Smögen, som
klassificerat som naturreservat. När
Bohuskusten och anlade stenbrott för att bland annat utvinna sten ti
räddades Hållö av att personer verksamma
att få exploatera ön genom att påverka kommunen att göra området till
naturreservat. Beslutet om att skona ön från exploatering påverkades även av
nationalskalden Evert Taube, vilken var en flitig besökare av ön
låten Briggen Bluebird ökat Hållös betydelse som turistmål
och kunskap för öns historia, natur och bevarande av dess särart finns idag 
föreningen Hållös vänner (Abrahamsson, 2010, p. 7)

För att uppnå Sotenäs kommuns främsta syfte, att öka invånarantalet och då främst 
antalet helårsboende, bör man i ännu högre grad inse och uppvärdera områdets höga 
naturvärde där bergen och havet står i dess förgrund och med tillgängliga styrmedel 
och resurser arbeta för att bergen bevaras. 

Kommunen skulle kunna utgöra ett framtidsexempel och börja mäta sin f
likt Bhutan där man mäter landets framgång med ett så kallat lycko
baseras på fyra grundpelare:

• Utvecklandet och bevarandet av kulturella värden
• Hållbar utveckling 
• God styrning av landet
• Bevarandet av naturen och den biologiska 
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arkitektur och kulturhistoria. Vidare har man haft kurser för hantverkare och instiftat 
ett byggnadsvårdpris till goda byggvårdsinsatser. Enligt kommunens egna 
utvärderingar har den privata arkitektkonsultationen gett mest resultat då olika 
projekt kunde påverkas i ett tidigt skede (Pettersson, 2013, p. 156). 

I första hand bör man undvika att bygga på berg, men i vissa fall är detta befogat. En 
relevant att bygga högre upp på bergen är den till följd av 

klimatpåverkan eventuellt kommande havshöjningen samt tillfälliga 
översvämningar. Det är också bättre än att exploatera åkermark som behövs för 

annan fördel är att de geologiska förhållandena är enklare 
enda man måste utreda är eventuella rasrisker 

exempel på att det ofta är upp till enskildas engagemang att framkalla
allet med ön Hållö, belägen utanför Smögen, som sedan 1975 är

klassificerat som naturreservat. När stenindustrin exploaterade stora delar av 
ohuskusten och anlade stenbrott för att bland annat utvinna sten ti

personer verksamma inom fyrväsendet motverkade
att få exploatera ön genom att påverka kommunen att göra området till

Beslutet om att skona ön från exploatering påverkades även av
Evert Taube, vilken var en flitig besökare av ön och som genom 

ökat Hållös betydelse som turistmål. För att skapa intresse
för öns historia, natur och bevarande av dess särart finns idag 

(Abrahamsson, 2010, p. 7).  

För att uppnå Sotenäs kommuns främsta syfte, att öka invånarantalet och då främst 
r man i ännu högre grad inse och uppvärdera områdets höga 

naturvärde där bergen och havet står i dess förgrund och med tillgängliga styrmedel 
och resurser arbeta för att bergen bevaras.  

Kommunen skulle kunna utgöra ett framtidsexempel och börja mäta sin f
likt Bhutan där man mäter landets framgång med ett så kallat lycko-
baseras på fyra grundpelare: 

Utvecklandet och bevarandet av kulturella värden 

God styrning av landet 
Bevarandet av naturen och den biologiska mångfalden 
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r hantverkare och instiftat 
kommunens egna 

utvärderingar har den privata arkitektkonsultationen gett mest resultat då olika 

I första hand bör man undvika att bygga på berg, men i vissa fall är detta befogat. En 
relevant att bygga högre upp på bergen är den till följd av 

lliga 
översvämningar. Det är också bättre än att exploatera åkermark som behövs för 

är att de geologiska förhållandena är enklare 
man måste utreda är eventuella rasrisker (Pettersson, 

exempel på att det ofta är upp till enskildas engagemang att framkalla en 
sedan 1975 är 

exploaterade stora delar av 
ohuskusten och anlade stenbrott för att bland annat utvinna sten till husgrunder 

fyrväsendet motverkade begäran 
att få exploatera ön genom att påverka kommunen att göra området till ett 

Beslutet om att skona ön från exploatering påverkades även av 
och som genom 

För att skapa intresse 
för öns historia, natur och bevarande av dess särart finns idag 

För att uppnå Sotenäs kommuns främsta syfte, att öka invånarantalet och då främst 
r man i ännu högre grad inse och uppvärdera områdets höga 

naturvärde där bergen och havet står i dess förgrund och med tillgängliga styrmedel 

Kommunen skulle kunna utgöra ett framtidsexempel och börja mäta sin framgång 
-index vilket 
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Pelarna innefattar åtta faktorer:

1. Ekologisk vitalitet 
2. Levnadsstandard 
3. Tidsbalans 
4. Samhällelig och social balans
5. Utbildning 
6. Andlig, mental och fysisk hälsa
7. God samhällsstyrning
8. Kulturell vitalitet 

(Bokalders & Block, 2014, p. 24)

Slutsats 
Det går att bygga och göra en varsam grundläggning på berg utan att spränga i 
berget. Olika alternativ till lösningar finns där olika former av upphöjd platta på 
mark, krypgrunds- och källarlösningar med murar av betong, betongblock eller 
natursten, olika former av pelarlösningar samt kombinationer av de olika 
grundläggningsmetoderna kan användas. Olika former av murar anpassas till 
bergets formation och ledningar kan dras i 
av isolerande lådor.  

I PBL 2 kap. Allmänna och enskilda intressen står det i 
ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras 
på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 1. Stads
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan…” och ”… Vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag ska 
bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden skyddas. Ändringar och 
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.”

 I PBL 4 kap. Reglering med detaljplan och områdesbestämmelser 
(Markytan) ”I en detaljplan får kommunen bestämma om vegetation och om markytans 
utformning och höjdläge.” 16 § (Placering, utformning och utförande av byggnadsverk 
och tomter) ”I en detaljplan får kommunen 1. Bestämma placering, utformning och 
utförande av byggnadsverk och tomter…”

Med stöd i denna lagstiftning 
kulturvärden i sin helhet, är av riksintresse enligt 4 kap miljöbalken (MB) 
Sotenäs kommun välja att gå in och reglera utformningen av marken i bergiga 
miljöer hårdare än vad man gör idag.
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Pelarna innefattar åtta faktorer: 

Samhällelig och social balans 

Andlig, mental och fysisk hälsa 
God samhällsstyrning 

2014, p. 24). 

Det går att bygga och göra en varsam grundläggning på berg utan att spränga i 
berget. Olika alternativ till lösningar finns där olika former av upphöjd platta på 

och källarlösningar med murar av betong, betongblock eller 
former av pelarlösningar samt kombinationer av de olika 

grundläggningsmetoderna kan användas. Olika former av murar anpassas till 
bergets formation och ledningar kan dras i skrevor, svackor, vägar och i olika typer 

na och enskilda intressen står det i 6 § ”Vid planläggning och i 
ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras 
på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 1. Stads

och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
”… Vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag ska 

bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga 
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.” (Boverket, 2013, p. 14). 

PBL 4 kap. Reglering med detaljplan och områdesbestämmelser står det i
detaljplan får kommunen bestämma om vegetation och om markytans 

16 § (Placering, utformning och utförande av byggnadsverk 
”I en detaljplan får kommunen 1. Bestämma placering, utformning och 

ch tomter…” (Boverket, 2013, p. 23). 

Med stöd i denna lagstiftning och att Bohusläns kust, med hänsyn till natur och 
kulturvärden i sin helhet, är av riksintresse enligt 4 kap miljöbalken (MB) 

gå in och reglera utformningen av marken i bergiga 
öer hårdare än vad man gör idag. 
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Det går att bygga och göra en varsam grundläggning på berg utan att spränga i 
berget. Olika alternativ till lösningar finns där olika former av upphöjd platta på 

och källarlösningar med murar av betong, betongblock eller 
former av pelarlösningar samt kombinationer av de olika 

grundläggningsmetoderna kan användas. Olika former av murar anpassas till 
skrevor, svackor, vägar och i olika typer 

”Vid planläggning och i 
ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras 
på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 1. Stads- och 

och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
”… Vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag ska 

bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga 

står det i 10 § 
detaljplan får kommunen bestämma om vegetation och om markytans 

16 § (Placering, utformning och utförande av byggnadsverk 
”I en detaljplan får kommunen 1. Bestämma placering, utformning och 

och att Bohusläns kust, med hänsyn till natur och 
kulturvärden i sin helhet, är av riksintresse enligt 4 kap miljöbalken (MB) kan 

gå in och reglera utformningen av marken i bergiga 
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Praktiska rekommendationer

Kommunen bör sprida kunskap och debattera frågan kring bevarande och 
utveckling av natur- och kulturlandskap i området
information, diskussion och motivation om varför det är relevant att bygga utan att 
spränga i bergen. Detta kan ske dels genom intern fortbild
av seminariedagar. Vidare bör kommunens invånare utbildas i frågan, här är 
viktigt att inkludera fastighetsägande sommargäster, genom att bjuda
seminariedagar innehållande föreläsningar och diskussioner. Kommunens skrift 
”Bygg med känsla – Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs 
kommun”, som bland annat tar upp aspekten att man bör anpassa husen efter 
landskapet och följa bergets formationer,
fastighetsägare inom kommunen samt bifogas ansökningsblanketten för bygglov på 
kommunens hemsida. En rekommendation är också
Risör tillhandahålla gratis arkitektur
ska bygga, där det ingår förslag kring hur man kan bygga utan att spränga i bergen.  

Vid all revidering av gamla detaljplaner 
sprängning förbjudas. 

Förslag till fortsatta studier
Framtagande och användande av isoleringsmaterial för att skydda markliggande 
rördragningar. 

Hur kan bygglovsprocessen förbättras för att ta hänsyn till varsam grundläggning på 
berg? 
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Praktiska rekommendationer 

Kommunen bör sprida kunskap och debattera frågan kring bevarande och 
och kulturlandskap i området där det bör inkluderas

nformation, diskussion och motivation om varför det är relevant att bygga utan att 
Detta kan ske dels genom intern fortbildning och diskussion i form 
. Vidare bör kommunens invånare utbildas i frågan, här är 

att inkludera fastighetsägande sommargäster, genom att bjuda
innehållande föreläsningar och diskussioner. Kommunens skrift 

Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs 
annat tar upp aspekten att man bör anpassa husen efter 

landskapet och följa bergets formationer, bör skickas till alla invånare och 
kommunen samt bifogas ansökningsblanketten för bygglov på 

En rekommendation är också att likt den norska kommunen 
Risör tillhandahålla gratis arkitektur- och byggnadstekniska samtal med dem som 
ska bygga, där det ingår förslag kring hur man kan bygga utan att spränga i bergen.  

av gamla detaljplaner och vid upprättande av nya detaljplaner bör 

Förslag till fortsatta studier 
Framtagande och användande av isoleringsmaterial för att skydda markliggande 

Hur kan bygglovsprocessen förbättras för att ta hänsyn till varsam grundläggning på 
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Kommunen bör sprida kunskap och debattera frågan kring bevarande och 
där det bör inkluderas 

nformation, diskussion och motivation om varför det är relevant att bygga utan att 
ning och diskussion i form 

. Vidare bör kommunens invånare utbildas i frågan, här är det 
att inkludera fastighetsägande sommargäster, genom att bjudas in till 

innehållande föreläsningar och diskussioner. Kommunens skrift 
Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs 

annat tar upp aspekten att man bör anpassa husen efter 
bör skickas till alla invånare och 

kommunen samt bifogas ansökningsblanketten för bygglov på 
att likt den norska kommunen 

och byggnadstekniska samtal med dem som 
ska bygga, där det ingår förslag kring hur man kan bygga utan att spränga i bergen.   

av nya detaljplaner bör 

Framtagande och användande av isoleringsmaterial för att skydda markliggande 

Hur kan bygglovsprocessen förbättras för att ta hänsyn till varsam grundläggning på 
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