
Hur mycket kunskap ska en husköpare 
behöva ha för att garanteras en frisk  
husgrund i Sverige?
Säljaren av huset och handläggaren av bygglovet ska garantera  
att husgrunden uppfyller kraven enligt Boverkets Byggregler, BBR! 

ISOLERGRUND
SVERIGES ENDA TYPGODKÄNDA HUSGRUND

®



Fyra typer av husgrunder som 
används till nya hus i Sverige
Guide för val av godkända husgrunder till nya hus i Sverige.

2. Platta på mark
Används för hus där väggar och tak monteras på plats. Gjuts på plats och ger ej åtkomst under huset.

   Uppfyller Boverkets Byggregler BBR*  Typgodkänd med 3e-partskontroll

  Astma-, allergi- och radonsäkrad husgrund   Auktoriserade grundentreprenörer

  Vid extrema regnmängder/VVS-läckage ökar risken för att huset kan skadas.
  Platsgjutning kräver lång uttorkning och huset monteras på torr yta. Ansvaret ligger hos Grundentreprenören.
  VVS och golvvärme gjuts in i husgrunden vilket gör det svårt att ändra/nyinstallera bad, kök och kamin.
* Kräver tillägget radonduk

3. Icke typgodkända krypgrunder
Används av vissa husleverantörer/grundentreprenörer för modulbyggda hus.

 Uppfyller Boverkets Byggregler BBR  Typgodkänd med 3e-partskontroll

 Astma-, allergi- och radonsäkrad husgrund   Auktoriserade grundentreprenörer

  Murade och platsgjutna krypgrunder är svåra att få täta mot förorenad luft och har köldbryggor som fukten 
 kondenserar mot, vilket ger risk för mögel.
 Ingen provtryckning av täthet som garanterar funktionen.
 Ej säkerställd standard. Allt ansvar ligger på grundentreprenör.

4. Plintgrund, oisolerad krypgrund 

Grundlösning för bod/uthus, men ej till bostadshus. Uppfyller inte Boverkets krav, bedöms som en  
riskkonstruktion som ger hög risk för fukt och mögelskador. 

 Uppfyller Boverkets Byggregler BBR  Typgodkänd med 3e-partskontroll

 Astma-, allergi- och radonsäkrad husgrund   Auktoriserade grundentreprenörer

 Följer utomhusklimatet med relativ luftfuktighet på upp till 100 %. Kritisk gräns enligt BBR är 75 % RF.
 Otät husgrund gör att mögelsporer från marken sugs upp i inomhusmiljön av ventilation och värmesystem.	
 Separat kontrakt för hus och husgrund husleverantören allt ansvar på grundentreprenör. 

1. Typgodkänd Isolergrund®

Används för modulhus som byggs färdigt i fabrik. Ger fullständig åtkomst under huset.

   Uppfyller Boverkets Byggregler BBR   Typgodkänd med 3e-partskontroll

   Astma-, allergi- och radonsäkrad husgrund    Auktoriserade grundentreprenörer

  20 års funktionsgaranti.
  Ger lägre energiförbrukning än platta på mark med ingjuten golvvärme.
  Åtkomst under huset för ändring/lagning av VVS.

UPPFYLLER EJ BBR
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Insikter om 
hugrunder och  
ett friskt boende
 
Det stora flertalet grundtillverkarna tänker enbart 
på hållfastheten och inte på miljön som skapas 
under och i huset. Lika viktigt är en säkerställd 
konstruktion som klarar fukt, lukt och förorenad 

luft som mögelsporer eller radon från marken. 

”Enligt Karolinska Institutets  
utredning är det 30 % högre risk  
att utveckla astma- och allergi  
i hus där mögel finns" 

	

 25 000 personer är medicinskt drabbade av
 mögel i hus. Husgrunden är en huvudorsak.

	Idag säljs det fortfarande nya bostadshus 
 med plintgrund, en riskkonstruktion som 
 experter avråder för bostadshus.

	Plintgrund är en otät och oisolerad krypgrund
 som ger en okontrollerbar risk för att mögel 
 bildas och mögelsporer tränger sig in i din
 inomhusmiljö.

	För att få flytta in i ett hus, måste hustillverkaren 
 garantera att Boverkets regler följs. Kravet är att 
 den relativa fuktigheten i grunden är under 75 %.  
 Ej isolerade husgrunder följer utomhusklimatet 

 och har upp till 100% RF.

	Jord innehåller mögel naturligt. Husgrunden 
 ska vara isolerad, tät och provtryckt för att 
 garantera att mögel inte sugs in i inomhusmiljön
 av undertryck från ventilation/värmesystem.

	Enligt Boverket är kostnaden för att åtgärda 
 felaktigt byggda husgrunder i Sverige 
 ca 139 miljarder kr.

	Idag är endast Isolergrund typgodkänd hus-
 grund i Sverige, tät, provtryckt, astma-, radon  
 och allergisäkrad, samt med 3:e-partskontroll.
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”För att få flytta 
in i ett nybyggt 
hus krävs att 
husgrunden 

uppfyller kraven 
från Boverkets 

Byggregler, BBR”
/Boverket

Boverkets grundkrav 1
Kritisk gräns för relativ fuktiget i husgrunden är 75%
Den relativa fuktigheten i husgrunden skall vara under 75 %. 
Ej isolerade husgrunder följer utomhusklimatet och har upp till 
100% RF vissa perioder under året.

Boverkets grundkrav 2
En tät husgrund ska stoppa mögelsporer från marken
Mögelsporer finns naturligt överallt i marken. Husgrunden ska 
vara tät (provtryckt) för att garantera att dessa mögelsporer och 
lukt inte sugs in från marken via husgrunden, orskat av under-
tryck från ventilation och värmesystem.

www.boverket.se



Köp och lev i ett nytt hus 
med en frisk husgrund.

Välj husleverantör - Välj rätt husgrund
Husleverantörer med typgodkänd husgrund uppfyller alla krav från BBR. Platta på mark 
ställer krav på grundentreprenören. Plintgrund och otäta krypgrunder är riskkonstruktioner.
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Krav till hussäljaren - Husgrunden ska uppfylla Boverkets Byggregler! 
-  Garanterar du att den relativa fuktigheten i husgrunden är under 75 %?
-  Är husgrunden tät så att mögel och doft inte kan tränga in från marken via husgrunden?
Husleverantörer med typgodkänd Isolergrund uppfyller redan alla krav från Boverkets Byggregler, BBR.

Söka bygglov - Bygglovshandläggaren kan regelverket
Bygglovshandläggaren får endast godkänna husgrunder som uppfyller Boverkets 
Byggregler, BBR. För säkerhet skull ska du alltid fråga! 

Fråga grundentreprenören - Är ni auktoriserade och har ni garantier?
Typgodkänd Isolergrund har endast Auktoriserade grundentrepenörer. Vid separata kontrakt 
hus + husgrund bär grundantreprenören hela ansvaret om fel uppstår, inte husleverantören.
Typgodkänd Isolergrund har 20 års funktionsgaranti och endast auktoriserade grundentreprenörer.
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”Jag ska bo i det här huset och vill 

inte få astma och allergi. Jag förväntar 

mig att vuxna och yrkesmänniskor 

håller sig till regelverket”

Enklast är att välja en husleverantör med typgodkänd Isolergrund!

  Sveriges enda typgodkända husgrund (uppfyller BBR-krav)

 20 års funktionsgaranti på din Isolergrund®

 Astma- och allergisäkrad husgrund

 Totalskydd (tät) mot markradon och mögelsporer i marken 

 Auktoriserade grundentreprenörer över hela landet

 Kvalitetssäkrad byggmetod med täthetsprov och 3:e partskontroll
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www.isolergrund.se


