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Bakgrund

Vid tidigare platsbesök på Hasslemölla 1:1 konstaterades stora sättningsskador på
väggar och golv i främst huvudbyggnaden.

2

Syfte

Utreda möjliga orsaker till sättningar på fastigheten Lund Hasslemölla 1:1, Veberöd.
Insamling av information genom okulär besiktning samt upprätta underhållsplan,
kostnadsförslag för grundläggande åtgärder samt för mer omfattande åtgärder.
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Orsaker till sättningar

3.1

Sättningar i hus

En sättning, eller marksättning, innebär att en byggnad eller konstruktion har sjunkit
ner i eller med marken. I de flesta fall beror sättningen på förändrade förhållanden i
jorden under markytan. Lösare, mindre material knuffas och sköljs undan från
mellanrummet mellan större partiklar, vilket för att marken komprimeras och trycks
ihop över tiden, se figur 1. Hålrum bildas under byggnaden, marken minskar i volym,
huset ”sätter sig” och sprickor uppstår1.

Figur 1 Illustration över hur sättningar uppstår

Marksättning hänger ofta ihop med fukthalten i jorden under husgrunden. Vissa
jordtyper är känsligare än andra för förändringar i fukthalten. Sättningen är störst i
början och kan pågå under lång tid, ibland 50 år eller mer2
Vanliga orsaker till marksättningar är
1

byggnadens grund står på svag lerjord
marken under byggnaden har inte komprimerats ordentligt under byggnationen
vattenskada har försvagat marken och husgrunden
rörelser har skett på grund av förändrade jordsammansättningar under grunden
ofärdigt eller bristfälligt arbete med grunden
förändringar i miljön och omgivningarna

https://www.geobear.se/om-var-teknik/sattningar/
https://www.sgi.se/sv/kunskapscentrum/om-geoteknik-och-miljogeoteknik/geoteknik-ochmarkmiljo/sattningar-i-smahus/
2

-

växtlighet som sprider ut sig som suger upp fukt ur jorden

Hur stora sättningarna blir beror bland annat på hur tungt huset är, hur mycket och hur
tung fyllning det finns under grunden, hur jämna jordlagren är samt hur vattenmängden
ändras.

3.2

Geologiska förhållanden Hasslemölla

Ingen omfattande geoundersökning har gjorts på plats. Den information som finns att
tillgå är hämtad från Sveriges geologiska undersökning, se figur 2 nedan. Enligt
jordartskartan befinner sig huvudbyggnaden på isälvssediment, sand med
svämsediment, sand nära intill.
Isälvssediment är väl sorterad med avseende på kornstorlek. Kring vattendrag som vid
högvatten svämmar över sina bäddar avsätts svämsediment. Dessa sediment är ofta
dåligt sorterade och innehåller en hel del organiskt material.

Figur 2 Geokarta över Hasslemölla3
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Undersökningstillfälle

Den okulära besiktningen genomfördes 6 september 2021 av Lourdes Valencia och
Louise Jonsson. Vid tillfället användes inspektionskamera för att undersöka husgrunden
samt lasermätare. Flera av öppningarna i grunden var ej genomgående. Endast två av
dessa, en på västra sidan och en på östa sidan, kunde användas för inspektion med
kamera.
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Undersökningsresultat

Vid besöket kunde stora sprickor i väggarna konstateras på flera ställen, se figur 3, samt
lutande golv på flera ställen. Sprickor i fasaden vid fönstren kan tyda på att
fönsterkarmarna behöver repareras. Inga sprickor i grunden kunde fastställas. Bjälklag
som kunde besiktas okulärt från båda källarna uppvisade inga tecken på fuktskador eller
sprickor, förutom en spricka i golvet i västra källaren. Exempel på hur omfattande
sprickorna är visas i figur 4.

3

https://apps.sgu.se/geokartan/#mappage

Figur 3 Väggar med sprickor från sättningar markerade med ikryssad ruta

Figur 4 Invändiga sprickor

Figur 5 Utvändiga sprickor

Grunden till verandan uppvisade också sättningsskador, se nedan.

Undersökning av grunden med hjälp av kamera gav ingen tydlig information. Vid ett
tillfälle följde mineralull med kameran ut. Vidare upptäcktes något som skulle kunna
vara lättklinkerbetong på bild från kameran, se figur 7. Detta tyder på att ändringar av
husgrunden har skett vid ett senare tillfälle och kan på så sätt ha påverkat fukthalten i
bjälklaget. Huruvida bjälklag som ej kunde besiktas okulärt är fuktskadade och kan
orsaka sättningar kan ej fastställas utan mer omfattande undersökning.

Figur 6 Foto på eventuell lättklinkerbetong från undersökningstillfället

På norra sidan av huset står en stor blodbok nära byggnaden och verandan. Även denna
kan medföra viss påverkan av markförhållandena under byggnaden, både med avseende
på rotsystem men också genom vattenmängden i marken. Markförhållande under
byggnaden kan ha en bidragande orsak till sättningarna, se kapitel 3.2 Geologiska
förhållanden Hasslemölla. Detta kan dock inte heller fastställas utan mer omfattande
geologisk undersökning.
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Förslag på åtgärder

Byggnaden har ett akut behov av reparationer och förbättringar. Åtgärder delas mellan
utvändiga och invändiga. Den första åtgärden bör vara omhändertagande av skorstenen
som ligger på den högra sidan av huvudingången, som visar risk för fall och därför bör
prioriteras. Statusrapporten är ett styrande dokument inför planering av åtgärder. I
denna anges att skadlig halt av asbest förekommer i fasadfärg, puts, rörisolering och
klaffventiler. Det anges även att asbest bedöms förekomma i takplattor, yttertak,
fasadskivor, gavel och cementbaserade skivor kring rabatter.
Bland de utvändiga åtgärderna är:











Omläggning av takbeläggning, skorsten och taksäkerhet.
Fasaderna ska asbestsaneras
Fasaderna ska putsas och målas om
Reparation av sättningar
Ny dränering
Fönster repareras eller byts ut, i kalkylen uppskattas antalet till 10 st.
I kalkylen ingår en ramp till entrén som följer tillgänglighetskravet.
Entrétrappor ska förbättras
Ny grundplatta till varenda
Lagning av grundplatta i källare 2

Bland de invändiga åtgärderna är:
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Sprickor på innerväggar åtgärdas
Innerväggarnas ytskikt byts ut för att ta bort skador från katturin.
Golvbeläggning lik befintlig eller liknande
Målning av väggar och socklar
1 st Kök
WC byggs om lik befintlig och badrum tillgänglighetsanpassas.

Tillgänglighetsanpassning

För att uppfylla BBR avsnitt 3:1 om tillgänglighet bör utrymmena anpassas för eldriven
rullstol för begränsad utomhusanvändning samt vara dimensionerade för manövrering
med rullstol.
I byggnaden ska finnas minst en tillgänglig och användbar entré vid huvudingång. Det
ska finnas en tillgänglig gångväg mellan byggnaden och parkeringsplats.
Inne i huset ska dörrar åtgärdas med anpassad bredd och höjd. Trösklar ska anpassas
så ej nivåskillnader uppstår. Där nivåskillnader inte kan undvikas ska dessa utjämnas
med ramper.
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Förutsättningar för kostnadsberäkningar

Kostnadsberäkningarna har genomförts stegvis baserat på schablonvärden från ÅF
prisbok 2020 och från tidigare referensprojekt.
Byggnadens kulturvärden bör beaktas och därför bör en expert inom området ta fram
en teknisk hänvisning om hur ombyggnad och reparationer bör ske.
Ombyggnadskostnaderna kommer att påverkas pga att byggnaden betraktas som
särskilt kulturhistoriskt värdefull.
Det ska även noteras att byggherrekostnaderna avser de 15% som adderats i
kalkylerna.
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