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Introduktion 
 

Bakgrund 
Sustend har fått i uppdrag att genomföra dräneringsutredning åt beställaren. Denna rapport 
skickas enbart till beställaren om ej annat överenskommits och behandlas under sekretess av 
Sustend samt eventuella underkonsulter som deltagit i arbetet. 
 

Syfte 
Rapporten ska ge beställaren en god förståelse för statusen för de delar som utredningen 
berör, samt ge rekommendationer om lämpliga åtgärder om sådana finns.  
 

Metod 
Besiktningen har genomförts okulärt, vilket innebär att enbart det som kan studeras visuellt 
utan att göra fysiska ingrepp ingår i besiktningen. Enbart de delar som besiktningspersonerna 
fått tillträde till vid besiktningen har besiktigats. 
 
Följande delar ingår i uppdraget och har besiktigats: 

• Två provgropar på Engelbrektsvägen 133 och 137 
 
 
Beställare:   Brf Södra Haga 
 
Besiktningsdatum:  2019-10-03 
 
Ansvarig besiktningsperson: Mustafa Dawod, Sustend AB 
 
Närvarande vid besiktningen: Mikko Valojää, Brf Södra Haga 
   Sebastian Wiking, CW Entreprenad AB 
 
Utöver observationer från besiktningen så har följande källor använts.  
Studie av dokumentation 

• Statusbesiktning från Sustend AB, daterad 2019-02-22 
• Dokumentationsbok från CW Entreprenad AB, daterad 2019-10-14 

 
Kontakt med personer i beställarens organisation 

• Sebastian Wåtz, ordförande 
• Mikko Valojää, fastighetsansvarig  

 
Kontakt med personer utanför beställarens organisation 

• Sebastian Wiking, CW Entreprenad AB  
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Litteraturstudier 

• BBR, Boverkets byggregler. 
• AMA, allmänna material- och arbetsbeskrivning. 

 

Information om fastigheten 
 

Fastighetsbeteckning Vallentuna -Åby 1:148 

Adress Engelbrektsvägen 133, 186 46 Vallentuna 

Byggår 1989 
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Dräneringsutredning 
 
Dränering källarvägg 
 

    

    
 
Fuktspärr saknas på isoleringen till källarväggen vid Engelbrektsvägen137 vilket medför att 
fukten tar sig lätt till isoleringen och källarväggen. Mineralullen är ett kapillärt material vilket 
gör att markfukten sugs upp och trängs lätt genom, därav har fukten slagits genom och syns 
tydligt på putsade socklar.  
Stora fraktioner av 32/32 mm makadam som har används har varit största hjälpen att få bort 
fukten och regnvatten från marken ner mot dräneringen. Inspektionsledning ska vara av plast 
vilket man inte har använt vid uppbygganden. Dräneringsröret har dragits upp som 
inspektionsledning vilket är felaktigt.   
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Dränering platta på mark 
 

    

    
 
Fasadisoleringen har monterats hela vägen ner till syllen vid Engelbrektsvägen133. Ca 50 cm 
av fasadisoleringsskiva har hamnat under marknivån vilket medför att fukten tar sig lätt till 
isoleringen och betongväggen. Mineralullen är ett kapillärt material vilket gör att markfukten 
sugs upp och trängs lätt genom, därav har fukten slagits genom och syns tydligt på putsade 
socklar.  
Dräneringsröret är placerade ca 60 cm från huslivet vilket medför att fukten tar längre tid att 
dräneras. Dräneringsrör ska placeras så nära huset som möjligt dock längs 20 cm från 
husväggen. Dagvattenledning ska inte placeras som bilden upp till höger visar, närmast huset.  
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Slutsats 
 
Vid dräneringsutredning har det framkommit att: 

• Husen är uppbyggda med troligtvis samma fel i dräneringssystem därför syns 
fuktskadorna på husfasader och socklar. 

• Sprickor, frostsprängningar och färgsläpp på socklar och fasader har uppkommit p.g.a. 
markfukten som har sugits upp via fasadisoleringen under 30 årstid.  

• Att byta dränering är värdefull investering samt väldigt bra försäkring att fuktskador 
inte uppstår i husväggar och golv. 

• Byte av dränering kommer att innebära att altaner, betongplattor och övriga 
markbeläggningar kommer att bytas mot nya.  

 
Baserat på detta rekommenderar vi följande: 

• Byte av hela dräneringssystem till Isodrän enligt förklarande skiss nedan. 
• Byte av dagvattenledningar för att garantera rätt lutning och placering samt längre 

livslängd.  
• Att återanvända bra fyllningsmaterial så mycket som möjligt för att minimera 

kostnader.  
• Samtliga fuktskada socklar knackas ned, fasadisoleringen byts ut mot rätt sorts 

isolering och ny puts uppförs lika befintligt samt målning.  
• Uppförande av nya altaner och markbeläggningar. 
• Att utföra en upphandling med en totalentreprenör och dela upp projektet i flera hus 

per etapp för att spara på etableringskostnader.  
• Att upprätta en gedigen och utförlig förfrågningsunderlag för upphandling och att 

kunna konkurrens utsätta projektet samt veta den faktiska kostanden.  
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Vi tackar för att vi fått förtroendet att hjälpa er med dräneringsutredning och vi hjälper gärna 
till med att svara på frågor och hjälpa er vidare i processen! 
 
SUSTEND AB 
 
Ansvarig projektledare 
Den ansvarige projektledare har haft övergripande ansvar för uppdraget och hjälper er gärna om ni har 
frågor. 
 
 

 
Mustafa Dawod 
 
Bilaga 1: Rapport från CW Entreprenad AB 
 



  

 

 

 

 

 

Välmående fastigheter, idag och imorgon 
 
Fastigheter är mer än byggnader. De är människors hem, 
arbetsplatser och investeringar. De är avgörande för 
samhällsfunktioner som skola, sjukvård och räddningstjänst. 
 
Fastigheterna som finns idag ska fungera såväl för oss här och 
nu, som för många framtida generationer. Det handlar både om 
att fastigheterna ska klara anpassning i ett föränderligt samhälle, 
och att påverka utvecklingen positivt med så liten inverkan på 
miljö och klimat som möjligt. Därför sprider vi kunskap och 
hjälper till att hållbart ta hand om och utveckla fastigheter. 
 
Vi utmanar och utvecklar oss själva, varandra och branschen att 
tänka nytt och bättre. "Vi gör som vi alltid har gjort", är det 
ingen som någonsin sagt på Sustend. Våra innovativa metoder 
och tjänster effektiviserar, förenklar och gör det roligare att 
bygga, äga och utveckla fastigheter. 
 

 

 
 



Dokumentationsbok beträffande dräneringsutredning, Engelbrektsvägen 137 i Vallentuna.

Nedan har vi ett öppet schakt med Mikko i vår provgrop.

Vi kan konstatera att man har monterat stålregelskivor på betongväggen utan fuktspärr.

Vi kan kostatera att vi ej kunde se några okulära tecken på att fukt trängt igenom isoleringen.

Isoleringsskivorna är 15 cm tjocka och fraktion 32/32 har använts som dränerande material
gentemot isoleringsskivorna.

Mustafa Dawod
Textruta
Bilaga 1



På Engelbrektsvägen 133 grävde vi en mindre provgrop (se bild nedan)

Dräneringsröret cirka 40 cm utanför fastigheten och brusten(fylld med jord och sten).

Dräneringsröret skall ligga intill husgrunden istället för utanför PVC röret som vi kan se på bilden.

Dräneringsröret bör även ligga intill fastigheten samt 15 cm under (underkant) mot grundsulan.

Dräneringen har dock troligtvis pågrund av sitt dränerande material fraktion 32/32 klarat sig från
fuktskador.

Vi som entreprenör anser att dräneringen ej är korrekt gjord och behöver därför göras om för att
säkerställa fullgott skydd för fastigheten.

Dräneringssystemet är bristfälligt på flera punkter.

Mustafa Dawod
Textruta
Bilaga 1



Socklarna är i behov av lagning och målning och bör göras i samband med dräneringen.

(Engelbrektsvägen 137)

Vi på CW Entreprenad rekommenderar i allra högsta grad att omdränering behövs på de hus vi
grävt provgrop på.

Inspektionsbrunnar skall finnas i varje husknut för framtida inspektioner.

Vi använder oss av material från https://www.isodran.se/ samt dess anvisningar.

https://www.isodran.se/
Mustafa Dawod
Textruta
Bilaga 1
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