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Att bo i ett eget hus är mångas dröm, känslan av en egen trädgård och gott om plats inomhus. 
Det är utan tvekan en fantastisk upplevelse för många att flytta in i sitt första hus. Men nu ska 
vi prata om det där som kanske inte känns så kul med hus – risken för fuktskador och behovet 
av ett löpande underhåll. 

Tråkigt kanske du tycker. Men vi på Anticimex tycker det är intressant och vet att det är viktigt. 
Så vi tänker att om vi delar med oss av vår erfarenhet och kunskap, så kanske du också kan 
tycka det är roligare att ta hand om ditt hus. Därför gör vi den här rapporten som fokuserar på 
hur krypgrundshus mår i Sverige idag. 

Dessvärre är det väldigt vanligt med fuktskador i grunden. 43 procent av de krypgrundshus vi 
har besiktigat runt om i hela Sverige de senaste åren har haft skador som behövts åtgärdas. 
Och totalt ungefär var tredje hus vi undersöker har krypgrund. Så det är ett problem som 
berör många. 300 000 husägare kan vara drabbade och många vet inte om det. Tyvärr brukar 
det vara en tråkig överraskning när vi kommer och besiktigar huset inför en försäljning. 
Och ännu tråkigare är att reparationskostnaderna generellt inte täcks av de vanligaste 
villaförsäkringarna. 

Men det finns faktiskt mycket du kan göra själv för att slippa det här trista scenariot. Viktigast 
är nog att du lär känna din egen krypgrund och ser till att den kontrolleras ett par gånger 
per år. Upptäcker du skador ska du kontakta en expert. Sedan rekommenderar vi alla med  
krypgrundshus att installera en avfuktare i krypgrunden. Och det inte bara när skada uppstått 
utan även i förebyggande syfte. 

Det finns även fler åtgärder för att undvika att få in fukt i din grund, så läs vidare i rapporten 
för att lära dig mer!

Trevlig läsning!

Veikko Räihä
Husexpert Anticimex
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Vanligt med fuktskador i krypgrunder 
– så skyddar du huset bäst
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Nästan vartannat krypgrundshus fuktskadat 
– 300 000 husägare kan vara drabbade

43%

I 43 procent av de villor och fritidshus med krypgrund som Anticimex 
besiktigar upptäcks någon form av fukt- eller mögelskada på just 
krypgrunden. Det betyder att närmare 300 000 av Sveriges småhus kan 
vara skadade. I de flesta fallen upptäcks skadan först när huset ska säljas 
och reparationskostnaden drabbar den enskilde husägaren. Det finns 
dock enkla åtgärder att vidta för att förebygga skadorna.

Anticimex har sammanställt statistik från 50 877 besiktningar av småhus, 
både villor och fritidshus, i hela landet. Husbesiktningarna är genomförda av 
Anticimex besiktningstekniker från 1 januari 2018 till 31 oktober 2019 i samband 
med ägarbyten. Ett krypgrundshus är hus med antingen en krypgrund eller den 
äldre varianten torpargrund. 

Statistiken visar att i 43 procent av småhusen med krypgrund konstaterades en 
fukt- eller mögelskada som behöver åtgärdas på just krypgrunden. 

Krypgrund är en vanlig grundläggning i Sverige. Av alla hus som Anticimex 
besiktigar är 32 procent byggda med krypgrund. I och med att det i Sverige finns 
drygt 2 miljoner småhus* så skulle det innebära att det finns cirka 700 000 
hus med krypgrund runt om i landet. Om 43 procent av dem är skadade så kan 
närmare 300 000 husägare vara drabbade. 

Krypgrund består av ett ventilerat utrymme mellan marken och husets 
golvbjälklag. Samma metod, med en luftficka under huset, används av 
den äldre torpargrunden, så krypgrunden betraktas som en variant av 
torpargrunden. 

Krypgrunder började byggas i stor skala under 1960- och 70-talet 
eftersom den är en enkel och prisvärd konstruktion. Andra fördelar 
med krypgrunden är att den är radonsäker i och med att den ventileras, 
och att det är enkelt att reparera eller bygga ut rör och el tack vare att 
ledningarna sitter så man kommer åt dem. Dessutom är det enkelt att 
reparera olika vanliga skador, såsom vatten- och fuktskador. 

Dessvärre är det dock en konstruktion som ofta drabbas av fukt- 
och mögelskador, och moderna krypgrunder ses idag som en 
riskkonstruktion. En fördel är att grunden är krypbar och tillgänglig för 
besiktning, vilket förenklar att upptäcka eventuella skador. 

Vad är krypgrund?

Antal undersökta hus med krypgrund: 16 252

4*Statistiska Centralbyrån
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Varm uteluft 
kommer in via 
ventil och möter 
den kalla luften 
i grunden varpå 
kondens bildas

Kalluft

1. Många av problemen i krypgrunderna går att åtgärda genom att skapa en torr 
miljö med hjälp av en avfuktare. En åtgärd som är lämplig att vidta i princip alla 
krypgrundshus och som med fördel kan göras i förebyggande syfte.

Om en skada får finnas kvar utan att den åtgärdas och mikrobiell påväxt och 
luktproblem även finns på golvskivorna krävs ytterligare byggnadsåtgärder där 
rivning av golvskivor, ytskikt och fast inredning krävs samt återställning. Sen måste 
miljön i krypgrunden säkerställas och krypgrundsavfuktare monteras. 

2. Om skadan har funnits för länge och skapat luktproblem i boutrymmet, så kallad 
mikrobiell lukt, kan det behövas byggnadstekniska åtgärder såsom rivning av 
bjälklagsbotten och byte av bjälklagsisolering. Efter återställning måste miljön i 
krypgrunden säkerställas och krypgrundsavfuktare monteras. 

3.
KOM 
IHÅG:

Kostnaden för åtgärderna bärs oftast av villaägaren själv eftersom fuktskador i krypgrunden 
normalt inte omfattas av traditionella hem- och villaförsäkringar. Det beror på att en 
krypgrund klassas som en riskkonstruktion. En fuktskadad krypgrund kan därför bli kostsamt 
att renovera. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller för just din krypgrund.
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Fuktproblemen uppstår eftersom krypgrunden i modernare hus inte värms upp och att den ofta 
ventileras med uteluft. Under sommaren och hösten tränger varm uteluft in genom ventilerna 
i den kalla grunden. Den varma luften kyls ner när den möter den svala grunden, den relativa 
luftfuktigheten stiger och kondens kan bildas. Resultatet blir ett klimat där svamp och mögel trivs.

Äldre hus med så kallad torpargrund hade sällan dessa problem eftersom grunden ofta hölls varm. 
I och med att isoleringen i golven var dålig kom värme från bostaden ner i grunden, och fukt från 
grunden kunde komma upp istället för att stängas in i grunden. Dessutom värmdes många hus upp 
av en spis, vars skorstensstock gick ner i krypgrunden. Värme från skorstensstocken värmde upp 
grunden och minskade risken för fukt- och mögelskador. Idag används oftast inte spisarna i äldre  
hus lika mycket. Samtidigt kan golven ha isolerats mer. Sammantaget innebär det att även  
äldre torpargrunder idag har högre risk att drabbas av fuktskador.

Varför drabbas krypgrunder av fuktskador?
Kostnaden för att åtgärda skador i krypgrunden varierar mellan 40 000 och 300 000 kronor, 
beroende på skadornas storlek. I vissa fall blir kostnaderna ännu högre.

Åtgärderna som vidtas beror på skadorna omfattning: 

Vad kostar det att åtgärda fuktskadorna?
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Andel skadade krypgrundshus - byggår
Antal undersökta hus med krypgrund: 16 252
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Anticimex statistik visar att det blir mindre vanligt att välja krypgrund som grundläggning 
när man bygger nya hus idag. 19 procent av husen byggda på 2000-talet har krypgrund 
medan exempelvis mellan 1970 och 1999 byggdes 27 procent av husen med krypgrund. 

Andel krypgrundshus - byggår
Andel undersökta hus: 50 877
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När Anticimex delar upp de undersökta krypgrundshusen efter byggår framkommer 
att det är vanligast med fuktskador i krypgrunden i hus byggda mellan 1950 och 1999. 
Hälften av de husen har en skada. De allra nyaste husen, byggda på 2000-talet, har färre 
skador, men det är långt ifrån ovanligt att hitta fukt i grunden. Så många som ett av tre 
krypgrundshus byggda mellan 2000 och 2019 har redan hunnit få en skada. 

Vanligt med skador även på 
nybyggda krypgrundshus

Allt ovanligare med 
krypgrund i nya hus



I nästan hela landet har nederbörden ökat med omkring 
10 procent. Den ökade nederbörden kan leda till mer fukt i 
grundmurar samt marken i grunden, vilket innebär att luften i 
grunden tillförs mer fukt.

Temperaturen har också ökat i hela landet, och störst 
ökning har skett vintertid. Mildare vintrar innebär att 
upptorkningsperioden för krypgrunden blir kortare. Sommar 
och höst är perioder som är fuktiga, medan det under vintern 
torkar upp. 

Sammantaget innebär förändringen av klimatet att risken för 
fuktskador i husen har ökat i hela Sverige. 
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*enbart besiktningar gjorda 2018
**inkluderar Jämtlands läns besiktningar för år 2019

Kalmar län

Hallands län

Västra Götalands län

Norrbottens län

Gotlands län

Uppsala län

Stockholms län

Blekinge län

Värmlands län

Kronobergs län

Västerbottens län

Skåne län

Örebro län

Dalarnas län

Jämtlands län*

Södermanlands län

Gävleborgs län

Östergötlands län

Västernorrlands län**

Jönköpings län

Västmanlands län

 

Hela landet

Antal 
besiktigade hus 
med krypgrund

Antal med fukt- 
eller mögelskada 
på krypgrunden

Andel 
skadade 
krypgrunder

686

767

3605

976

125

605

1933

312

563

382

250

1544

393

529

120

953

766

466

247

567

463

16252

424

464

2022

496

59

274

824

126

225

142

92

564

142

181

39

295

210

126

61

130

104

7000

61,8%

60,5%

55,1%

50,8%

47,2%

45,3%

42,6%

40,4%

39,9%

37,2%

36,8%

36,5%

36,1%

34,2%

32,5%

31,0%

27,4%

27,0%

24,7%

22,9%

22,5%

43,1%
Rött = Mer än 10 procentenheter över nationella andelen på 43 procent
Grönt = Mindre än 10 procentenheter under nationella andelen på 43 procent
Gult = Inom 10 procentenheter från nationella andelen på 43 procent

Det finns skillnader mellan länen i Sverige hur vanligt förekommande skador i 
krypgrunder är. Skillnaderna förklaras av olika klimatförhållanden i landet. Fuktig 
luft tillsammans med hög lufttemperatur under längre perioder bidrar till fukt- och 
mögelskador i krypgrunder. Detta fuktiga klimat finns främst i västra och södra Sverige.

Vanligast med skador i Hallands, 
Västra Götalands och Kalmar län

Ökad eller minskad nederbörd eller temperaturförändringar kan påverka hur 
vanligt det är med fukt- och mögelskador i krypgrunder. Enligt SMHI har i princip 
hela Sveriges klimat blivit både varmare och blötare de senaste 30 åren*.

Klimatförändringarna 
påverkar krypgrunderna

*SMHI

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/sveriges-klimat/sveriges-klimat-har-blivit-varmare-och-blotare-1.21614


Ett annat exempel på hur äkta hussvamp kan se ut. Med ett tillräckligt fuktigt klimat i krypgrunden kan hussvampen växa upp till 6 millimeter per dygn. 

Här har fukten i grunden varit drivkraft för ett angrepp av äkta hussvamp 
som snabbt kan leda till total nedbrytning av krypgrundens konstruktion.

På bilden syns en genomblöt träkonstruktion till följd av kondensbildning 
i krypgrunden vilket kan leda till försämrad hållfasthet i konstruktionen. 

Rikligt med organiskt material i krypgrunden, som exempelvis byggspill 
direkt på marken, bidrar till att mikroorganismer trivs och svamp kan 
bildas med skador och lukt i bomiljön som följd. 

Mikrobiell påväxt på blindbottenskivor i taket. Skadan på bilden 
är knappt synlig för blotta ögat men klimatet i krypgrunden måste 
förändras så att tillväxten kan avstanna.
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Mikrobiell påväxt, eller mögel, kan förekomma i alla krypgrunder men är 
vanligare i nyare småhus. I hus byggda efter 1970 består bjälklagets undersida 
ofta av olika typer av träfiberskivor och lamellskivor som får en fuktigare yta 
än homogent trä. Det ökar risken för mikrobiell påväxt. Ett vanligt exempel på 
mikrobiell påväxt är så kallad äkta hussvamp som växer snabbt, bryter ner virket 
och försämrar hållfastheten.

Rötskador är vanligare i äldre småhus än i nyare. Äldre hus har mer rötskador 
eftersom de under flera år utsatts för variationer i fuktnivån under olika årstider. 
Tillväxten av rötsvamp är störst under sommaren och hösten. Under vinter och 
vår ligger rötsvampen i vila. 

Den synliga fukten kan uppstå då det exempelvis kommer in vatten utifrån 
som rinner in under grundmurarna. Synlig fukt kan även orsakas av kondens. 
Synlig fukt finns i de flesta äldre krypgrunderna. Där saknas många gånger 
utvändigt fuktskydd samt att bjälklaget har isolerats och tätats med sänkt 
temperatur och kondensbildning som följd.

Lukt. Märker man att det luktar konstigt kan man vara säker på att det finns 
mikrobiell förekomst i någon del av bjälklaget eller på marken. Oavsett om det 
luktar från marken eller från bjälklaget måste man undersöka omfattningen av 
detta. Risken är annars överhängande att lukten tar sig upp till bostadsutrymmet. 
Lukt är vanligast i hus byggda under 1960- och 70-talet med relativt välisolerade 
bjälklag och ökad ventilation i grunden. 

Olika skador



Så åtgärdar du skadorna 
 ¿ Låt en expert besiktiga grunden. Det är ofta svårt att själv både se skadorna i ett tidigt 

stadium och att utvärdera omfattningen.  

 ¿ Tidiga problem är lättare att åtgärda. Det kan räcka med att göra miljön i grunden torr.  

 ¿ För att göra krypgrunden torr - välj avfuktare avsedd för just krypgrunder, en som klarar 
av att arbeta i låg temperatur.  

 ¿ En annan metod är att göra grunden varm och därmed torrare. Det kan dock vara en dyr 
lösning. 

Håll utkik efter: 

Så upptäcker du skadorna 

2 
gånger per år

Kontrollera din 
krypgrund

 ¿ Fuktiga grundmurar och mark.  

 ¿ Synligt mögel.  

 ¿ Kondens på grundmurens insida, oftast under sensommaren. 

 ¿ Salt- och kalkutfällning på grundmurens insida. 

 ¿ Lukt i krypgrunder och till och med i huset.

Kontrollera din krypgrund två gånger per år
Den bästa tiden att själv kontrollera krypgrunden är under sommaren och hösten 
då den relativa fuktigheten i krypgrunden är som högst. Men tillståndet i grunden 
kan förändras även andra tider på året, exempelvis kan rör gå sönder närsomhelst. 
Därför är det bra att gå ner i krypgrunden ett par gånger per år för att se om det 
har skett en förändring.  

Installera en permanent krypgrundsavfuktare
En krypgrundsavfuktare förebygger fuktproblem i krypgrunden. Den håller 
luftfuktigheten så låg i krypgrunden att tillväxt av mögel, svamp eller dylikt 
förhindras. I samband med installationen kan man även täcka marken med 
exempelvis åldersbeständig byggfolie, som skyddar mot fukt från marken. 

Håll rent
Det får inte finnas något skräp eller byggspill i krypgrunden som kan binda fukt. 
Använd inte grunden som förvaringsutrymme. 

Fungerande fuktskydd
Säkerställ ett väl fungerande fuktskydd utvändigt på grundmurar. 
 

Förbättra det utvändiga fuktskyddet
Taket ska vara rent från mossa, hängrännorna ska rensas från löv och annat 
skräp och stuprören ska leda bort vattnet från huset. Ta bort växter närmast 
huset och grunden eftersom de binder fukt. Växternas rötter kan även sätta igen 
dräneringssystemet.
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Så förebygger du skador och 
skyddar din krypgrund



För mer information, besök
www.anticimex.se

Anticimex är det moderna serviceföretaget inom skadedjurskontroll, 
matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar och brandskydd. Genom 
förebyggande åtgärder, ny teknik och hållbara lösningar skapar vi 
hälsosamma miljöer för både företag och privatpersoner runt om i världen.

Anticimex hjälper husägare med både 
besiktning av krypgrunder och installationer 
av avfuktare 

Under en krypgrundsbesiktning kontrollerar Anticimex 
bland annat bjälklag och grundmurar. Resultatet 
sammanställs i en rapport som husägaren får vid 
besiktningstillfället. Läs mer här.

Anticimex installerar rätt sorts krypgrundsavfuktare 
samt erbjuder löpande service för att säkerställa att 
fuktnivåerna inte blir för höga. Läs mer här.

http://www.anticimex.se
http://www.anticimex.se
https://www.anticimex.com/sv-se/privatkunder/vara-tjanster/krypgrundsbesiktning/
https://www.anticimex.com/sv-se/privatkunder/vara-tjanster/krypgrundsavfuktning/

