
GRUNDEN
FÖR ETT GOTT LIV

Innehåller generella
konstruktörsritningar!



Att välja grund
En stabil grund ger dig förutsättningarna till ett tryggt husbygge.

Med den här broschyren vill vi ge dig som ska bygga lite 
generell information om hur du bygger en husgrund med 
cellplast från BEWI.

Vi har sammanfattat mycket av vad du behöver tänka på, och  
illustrerar ett antal steg som hjälper dig på vägen.

Följande steg har vi utelämnat: VVS, Dränering, Sprängning, El,  
Utsättning och Val av byggnad. Ta kontakt med fackman från 
respektive område för hjälp med dessa.  

BEWI’s grund är en god grund att bygga på.
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Innan du börjar bygga
Innan du börjar bygga behöver du ett bygglov. För att få bygglov tar du kontakt 
med kommunen i det område du ska bygga i. 

Kommunen beslutar med stöd av PBL, Plan- och bygglagen, om bygglovet. Vi vill 
tipsa om att vara ute i god tid vid när du söker om bygglov då det kan ta tid att få 
all dokumentation rätt innan bygget.

Du behöver även ta itu med radonfrågan inför husbygget. Ta kontakt med  
kommunens Miljö- och hälsokontor för råd och hjälp.

Om bygglovsregler

Vad som ska följa med ansökan kan vara olika i olika kommuner. Mer information hittar  
du på kommunens hemsida. 
Normalt bifogar man:

• Plan- och fasadritningar i skala 1:100
•  Situationsplan som visar hur du vill placera huset på tomten (i både plan och höjdled)
•  Geoteknisk utredning om markförhållandena så kräver. Som villaägare kan du känna 
   dig säker om du har gjort en geoteknisk undersökning.
•  Eventuellt yttrande från grannar

Bygger du med BEWI’s grund kan du känna dig trygg.
Lagen om byggfelsförsäkring ger dig dessutom
ytterligare säkerhet.

För dig som är entreprenör är BEWI en bra grund
att stå på. Du erbjuder ett koncept som kommer att ge
dig en nöjd kund, idag och i framtiden. Du slipper 
reklamationer och problem vid slutbesiktningen.  
 
Du vågar lova en grund som håller och du kan hålla 
det som du lovar.

Du som är villaägare kan ställa rätt krav när du träffar
avtal med en byggfirma. Se till att du får skriftligt på 
vad som ska ingå i entreprenaden. Ditt hus ska vila på 
en stadig och välisolerad grund.

När bygglovet är beviljat är det dags att anmäla vem
som ska vara kvalitetsansvarig (KA) för ditt bygge. 
Du kan få tips om lämplig KA av din kommun.
Senast tre veckor före byggstart måste du skicka in 
en bygganmälan till byggnadsnämnden.
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Undersökning av
markförhållanden

1.  ”Platta på mark”. I detta fall har bedömningen    
 gjorts att marken med god marginal klarar av att bära  
 det hus som är tänkt att stå på tomten. 

2.  Lastkompensation. Principen innebär att marken   
 fylls ut med EPS. Jord och lera som fraktas bort mot  
 svarar   vikten som huset kommer att ha på marken.   
 På så vis förblir lasten som marken utsätts för den  
 samma som tidigare.

3.  Pålning. Detta förekommer då marken huset ska   
 byggas på är lös eller instabil på annat vis. Pålar slås   
 ner i marken som huset sedan vilar på.

Innan du sätter igång med att lägga grunden behöver du ta reda på vilken typ 
av mark grunden ska stå på. Detta är för att avgöra hur mycket last marken 
klarar av att bära. Är marken lös måste du kanske påla. 

För att få reda på vilka markförhållanden som gäller där huset ska byggas be-
höver en geoteknisk utredning göras. Du behöver också ta reda på hur myck-
et belasting marken måste bära.

 

 Det finns tre vanliga grundtyper som 
 används beroende på hur mark-
 förhållanden på tomten ser ut:
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Lite om laster
Hus väger olika mycket. Även hur de belastas varierar. Ett vanligt hus med en 
bärande innervägg belastar normalt sett cirka 20 kN / meter, men observera att 
detta är ytterst individuellt från hus till hus. Parametrar som kan påverka  
belastningen är bland annat snömängd och takvinklar.

Ju mer huset bygger på bredden eller höjden - 
ju mer ökar belastningen. Vid husbyggen talas 
det ofta om linjelaster i kN / meter. Detta är 
belastningen som sker längs med husets bäran-
de väggar. 

Vidare beskrivs även punktlaster i kN / m². 
Punktbelastning anges där det finns andra 
bärande element såsom pelare, och även där 
tunga applikationer står, exempelvis kaminer. På 
de ställen där grunden utsätts för extra hög be-
lastning används ofta EPS av en högre kvalitet 
än i övriga grunden, eller i vissa fall extruderad 
cellplast (XPS).
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LÖNSAMT MED HÖG KVALITET
Cellplast är cellplast, vem som än tillverkar 
den. Skillnaden mellan olika grundleveran-
törer ligger i vilken kvalitet man använder 
och hur man dimensionerar isoleringen. 
BEWI har medvetet valt att arbeta med 
högsta kvalitet, och vi rekommenderar att 
man snarare över- än underdimensionerar. 
Det ger en problemfri grund med överlägs-
na vämeisolerande egenskaper. En procents 
merkostnad i starten ger stora besparingar i 
längden.

HUR DIMENSIONERAR 
DU BETONGPLATTAN?
BEWI’s sockelelement är konstruerade för 
att tåla höga laster. Vi har inte snålat på 
cellplastkvaliten som huset ska stå på och 
vi råder bestämt att du inte snålar på kant-
balken. Välj en kantbalk som är minst 300 
mm bred, gärna 400 mm. 200 mm är en bra 
lösning för ett garage. Visst kan du chansa 
med en klenare dimension, men vad händer 
när grannen spränger för en källare, eller 
när den tunga trafiken på vägen ökar?
Snåla inte på grunden!

INGA FUKT- ELLER MÖGELPROBLEM
Med BEWI’s grund är du också skyddad mot 
problem med fukt eller mögel. Entreprenö-
ren som använder vår produkt kan känna 
sig trygg när slutbesiktningen kommer 
(tänk på lagen om byggfelsförsäkring). Villa-
byggaren kan använda vårt koncept för att 
ställa krav på en säker grund.

OM FROSTSKYDD
Ju längre norrut du bygger, desto större 
skäl att frostskydda grunden med en krage 
av XPS. Detta gäller vid grundläggning på 
tjälfarlig mark. Söder om Karlstad - Örebro 
- Västerås - Gävle räcker det oftast med att 
tjälskydda hörnen på huset när du bygger 
på tjälfarlig mark. Norr om samma linje be-
hövs särskild frostdimensionering.

TRYGGT ATT RADONSÄKRA
Dagens byggmaterial är radonfria, men det 
kan finnas radon i marken. Kommunen vet 
besked. En stabil grund med liten risk för 
sprickbildning i betongen och ett radonme-
mbran i isoleringen håller radonet ute. Om 
du bygger på en plats med mycket markra-
don ska du lägga ner radonmembran och 
radonbrunn innan du gjuter grundplattan. 
Då kan du enkelt koppla till en fläkt om du 
får för höga radonvärden i huset.

Några enkla
”Grundregler”
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Det här behöver du:

Grundelement

Cellplast

Plastspik

Skarvplåt

Radonmembran om behov av 
radonsäkring finns.

ISOFLEX-skivor om vattenburen 
golvvärme önskas

Spikplåt
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Fixeringskilar
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Bygga grunden
Steg för steg

Innan du börjar bygga är det viktigt att veta exakt vart på tomten grunden 
ska stå. Detta inbegriper byggets position i både höjd- och sidled. Här vill ofta 
kommunen vara med och se så bygget hamnar på rätt ställe på tomten. 

Efter att marken är schaktad väljer många att lägga PE-folie i botten för en 
garanterat fuktfri miljö.

När materialet för grunden kommer är det ytterst viktigt att stämma av frakt-
sedeln så att allt finns med. Om något fattas eller är trasigt ska leverantör 
meddelas omgående så att det på snabbast möjliga vis kan kompletteras 
eller ersättas. Gå även igenom grundritningen så material som inte ingår i 
ritningen kan införskaffas om detta behövs.

Vi vill understryka att följande instruktion är generell och detta dokument bör 
endast ses som en vägledning

Ha alltid konstruktionsritningen nära till hands, som väl gåtts igenom innan 
grundarbetet börjar. Ha även husleverantörsritningen nära för att veta vart 
infästningar såsom VVS och el ska sitta.
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 Spänn upp profiltrådar
 Börja med att markera ut vart 
grunden ska stå. Använd ett snöre och laserpass för att 
markera grundens utsida. Använd här grundritningen, 
och inte planritningen som visar husets utsida. Markera 
även ut alla vinklar och diagonaler.

1  Börja monteringen med hörnen
 BEWI’s grundelement har räfflad botten. Om 
ett lager finkornigt grus läggs undertill är det lätt tack 
vare räfflorna att göra småjusteringar under tiden som 
grundelementen sätts. Börja med att sätta ut hörnen efter 
profiltrådarna. Nu börjar ditt hus ta form!
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 Montera de raka elementen
 Börja vid ett hörn. Elementen fästs i varandra 
med den med-följande fixkilen. Elementens botten fästs 
med spikplattan. När det är ett element kvar är det 
troligtvis för långt för att passa. Kapa inte då, utan fortsätt 
tills du har ett ”glapp” vid varje hörn. Då är det lättare att 
justera allt innan den sista biten sätts. 

3  Såga till passande bitar
 Nu är det dags att fylla glappen från föregående 
steg. Kapa elementen i rätt längd och passa in dem. För 
att kapa rekommenderar vi fogsvans till cellplasten, och 
vinkelslip till fibercementskivan. Eftersom spåret till fixki-
len nu är bortkapat fästs den sista biten med hjälp av en 
skarvplåt / element.

4

Grunden för ett gott liv     //     BEWI

9

BEWI    //     Grunden för ett gott liv



 Lägg första lagret cellplast
 Lägg ut cellplasten, och se till att det inte blir 
några glipor. Cellplasten får heller inte pressas ner, då 
detta kan orsaka att kantelementens yttermått 
förändras. Blir det små glipor rekommenderar vi 
fogskum. Glöm inte bort att placera cellplast av högre 
kvalitet där punkt- eller linjelaster förekommer.

5  Lägg ut PE-folien
 Om PE-folie behövs, men inte lagts direkt på den 
schaktade marken är det nu dags att lägga ut den. PE-foli-
en rullas ut med 300 mm överlapp. Se till att 
folien täcker hela ytan, ända ut till kantelementen. 
Nu har du fuktsäkrat grunden!
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 Lägg andra lagret cellplast
 Lägg ut cellplasten med förskjutna skarvar mot 
det underliggande lagret. Ta konstruktionsbeskrivningen 
till hjälp. Fäst cellplasten med plastspikar i både grund-
element och underliggande skivor. Det ska sitta två spikar 
/ grundelement och underliggande cellplastskiva. Se 
illustration ovan.

7  Lägg tredje lagret cellplast 
 I de flesta villor läggs tre lager cellplast. Om golv-
värme ISOFLEX valts ersätter dessa skivor det 
tredje lagret cellplast. Gå isåfall vidare till steg 9. 
Cellplasten läggs ut enligt föregående steg med förskjut-
na skivor samt två plastspikar / grundelement. 
Tala med konstruktören om hjälp med dimensionering av 
voten.
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 Lägg ut ISOFLEX
 Om golvvärme ISOFLEX valts är det nu dags att 
lägga ut skivorna. Börja i ett hörn och arbeta utåt i en vin-
kel åt varje håll. Om glipa uppstår på sista skivan kan de 
sågas till rätt storlek. Skivorna fästs i varandra med form-
gjuten not och fog. Vattenburen golvvärmeslang fästs in i 
de koniska upphöjningarna. Oftast läggs andra och tredje 
lagret cellplast / ISOFLEX ca. 400 mm från grundelemen-
ten med syftet att skapa en kantbalk. 
Tala med konstruktören om hjälp med detta.

 Frostisolera
 För att minska risken för tjälskjutning 
ytterligare kan man lägga en krage av cellplast runt huset. 
Isoleringen läggs ut så att den sluter an väl mot sockelele-
mentens undersida. En bra frostisolering blir viktigare ju 
längre norrut man bygger. Söder om 
Karlstad - Örebro - Västerås - Gävle klarar man sig ofta 
utan, eller endast med en enkel kragning runt hörnen.
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 Gjuta kantbalk och bottenplatta
 Gjutning ska ske enligt konstruktionsritning, och 
i samråd med betongleverantör. Börja med att fylla kant-
balken, och sedan bottenplattan. Låt kantbalken sätta sig 
innan bottenplattan gjuts. Att gjuta snyggt är en konst, så 
var inte rädd för att ta hjälp med detta. 

13  Färdig grund!
 När bottenplattan torkat är grunden färdig!
Den relativa fuktighetsnivån bör vara under 85 %. 
Att fortsätta med husbygget innan grunden torkat 
ordentligt är att be om problem, så försök njuta denna 
stund av ett väl utfört arbete och en snygg grund!
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 Lägg ut armering
 Nu ska kantbalken armeras. Detta är ett svårt 
jobb, så ta gärna hjälp om du känner dig osäker. Även 
armeringsnät ska läggas ut. Om ISOFLEX finns armerings-
distanser nu ”inbyggda” i grunden. Om inte behövs sepa-
rata armeringsdistanser läggas ut. Följ armeringsplanen 
noga! Lägg armeringsnäten ända ut på grund-
elementen. Nu är det lämpligt att kontrollmäta och fo-
to-dokumentera grunden innan gjutning sker.

12 Motfyllning
 Nu kommer ett viktigt moment, motfyllningen.
Kontrollera diagonalmåtten och motfyll på utsidan så att 
elementen står stabilt vid gjutningen. Om du vill 
begränsa motfyllningen av estetiska skäl, eller om
du vill använda höga kantelement (500 mm eller mer), 
måste du komplettera med glesform.

11

12

BEWI    //     Grunden för ett gott liv



12

Grunden för ett gott liv     //     BEWI

13

BEWI    //     Grunden för ett gott liv



Generella
Konstruktörsritningar
Följande sidor innehåller ett antal konstruktörsritningar för 
kantbalk av olika slag. Vi vill understryka att dessa ritningar 
är att betrakta som generella. 
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Anteckningar



BEWI Insulation AB, Braxenvägen 8, SE-761 41 Norrtälje

Tel. 0176 - 208 500 - info@BEWI.com
www.BEWI.com


