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Skimmelvækst på vindspærre under 

krybekælderdæk 
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Nedbør 

Terrænhældning 

Belægninger 

 

Infiltration til dræn 

Infiltration og 

opfugtning af væg 

 

 

Ventilation 

Grundvandsspejlets 

beliggenhed 

Dræning 

Fugtspærre 

Fordampning fra gulv 

og vægge 

Fugtkilder 
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Grundvands-

spejlet varierer 

over året 

 

Grundvandsspejl 
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Opvarmet kælder med fugttilskud 

Fugt- 

produktion 
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Uopvarmet kælder uden fugttilskud 

”Ingen” fugt- 

produktion 
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Erfaringsblad 

 

(19) 09 12 30 

 

 

Risiko ved udeluftventilerede krybekældre 
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Tørt og godt 

 

Organiske 

materialer 

 

Lidt oplag 

 

Installationer 

 

Dårlige forhold 

for udførelse 

 

Højde mindre 

end 60 cm: 

der må ikke 

arbejdes i 

krybekælderen 

Situationen 
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Vanskelig 

renovering 

pga.: 

 

• Stribe-

fundamenter 

• Kabler 

• Rør 

• Skillevægge 

står på 

bjælkelag 

• Delvist 

terrændæk 

 

Utilgængelig krybekælder 
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Der skal foreligge tilstandsrapport (fugt/vand og deraf 

følgende svampevækst, ekskrementer fra dyr, 

asbestfibre, andre isoleringsmaterialer, sprøjter, rod og 

uorden, utætte/ødelagte rør fx med gasudslip, 

adgangsveje, elinstallationer) 

 

Tidsbegrænsninger: 

 under 60 cm krybekælderhøjde: 0 timer per dag 

 60-90 cm krybekælderhøjde: 1 time per dag 

 90-120 cm krybekælderhøjde: 2 timer per dag 

 120-190 cm: 4 timer per dag 

 arbejde med en maksimal daglig arbejdstid på 2 timer 

vil fx typisk være delt op i perioder af 15–30 minutter 

med pauser indimellem 

 

Åbninger: 

 mindst 60 x80 cm 

 højst 15 m fra åbning til arbejdssted 

 

 

 

 

Arbejde i krybekældre – der skal tages højde 

for: 
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 Normalt uproblematisk at efterisolere  uisolerede eller 

dårligt isolerede krybekælderdæk hvis: 

– der isoleres højst op til svarende til 150 mm 

mineraluld (U-værdi 0,25 W/m2K) 

– fugtforholdene forbedres 

 

Ved træbjælkelag anbefales: 

 halvdelen af den samlede isolering placeres under 

bjælkelaget 

 

Dampspærre  

 anbefales 

 giver lufttæthed  – reducerer træk ved gulvet og 

radonopstrømning  

 tætnes med butylstrimmel og klemmes med lister til 

bjælkesiderne tæt under gulvbrædderne – eller der 

anvendes et egnet system af dampspærre og tape 

 

 Efterisolering - uisolerede krybekælderdæk 
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 Bør ventileres med 1 ventilationsåbning per 6 m 

ydervæg 

 Mindst 1 ventilationsåbning i hvert udadgående hjørne 

 Ventilationsåbningerne areal bør være mindst 150 cm2 

 Ventilationsåbninger i  skillevægge i krybekælderen – 

skal også tillade persontransport 

 Underkant af ventilationsåbninger 80-100 mm over 

terræn 

 Ventilationsåbninger skal udmunde under 

krybekælderdækket 

 Ventilationsåbninger/-kanalers tværsnitsareal eller antal 

bør forøges med 50 % hvis ventilationskanalerne  

forkrøppes 

 

 Ventilationen kan forbedres yderligere ved etablering af 

aftrækskanal fra krybekælder til over tag 

 

Ventilation 
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Efterisolering af krybekælderdæk medfører risiko for 

skimmelvækst 

 

Ombygning til terrændæk: 

 En forholdsvis sikker, men dyr løsning – kræver speciel 

opmærksomhed på radon 

 

Ombygning til varm krybekælder: 

 En forholdsvis sikker, men dyr løsning – kræver speciel 

opmærksomhed på radon 

 

Løsninger hvor ventilationen i en kold krybekælder 

mindskes giver risiko for øget radonkoncentration i 

bygningen 

Efterisolering af krybekældre 
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Ventilationen  

forbedres ved 

etablering af 

aftrækskanal fra 

krybekælder til 

over tag. 

 

Aftrækskanal ført over tag 
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Se også: 

 
www.fuktsakerhet.se 

Charlotte Svensson 

 

Effekter av åtgärder i uteluftventilerede krypgrunder med 

fukt- och mögelskador 

 

Avdelningen för Byggnadsfysik ,Lunds Tekniska 

Högskola, TVBH-3038. 2001 

 

 Spørgeskema til 102 boligejere 

 Målinger af fugt- og temperaturforhold i og besigtigelse 

af 15 krybekældre 

 Beregninger af fugt- og temperaturforhold 

Svenske erfaringer med renovering af 

krybekældre 
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Se også: 

 
www.fuktsakerhet.se 

 

 Rensning af krybekælderens bund for organisk 

materiale 

 Udlægning/udskiftning af plastfolie i krybekælderens 

bund 

 Forbedret dræning 

 Fungicidbehandling af materialer i krybekælderen 

 Varmeisolering af krybekælderbunden og eventuelt af 

bjælker og vægge i krybekælderen 

 Lufttætning af krybekælderen 

 Udskiftning af materialer i krybekælderen 

 Forbedring af ventilationen af krybekælderen 

 Varmeisolering af bjælkelaget i over krybekælderen 

 Ombygning til terrændæk 

 Undertryk i krybekælderen 

 Undertryk i krybekælderdækket 

 Ombygning til varm krybekælder 

 Affugtning af krybekælderen 

 Opvarmning af krybekælderen 

 

 

Afhælpningsmetoder 
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Se også: 

 
www.fuktsakerhet.se 

 

 Ozonbehandling af boligen 

 Forbedret ventilation af boligen 

 Øvrige tiltag 

 

 

 Sædvanligvis anvendes en kombination af ovennævnte 

metoder 

 

 

Afhjæpningsmetoder 2 
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Se også: 

 
www.fuktsakerhet.se 

 

 Udførelseskvaliteten har stor betydning 

 Den ønskede effekt udeblev ved en række dårligt 

designede løsninger, fx manglende undertryk på grund 

af utætheder 

 Varmeisolering af krybekælderkælderbunden 

resulterede i lav- og eller ingen risiko for 

skimmelsvampevækst (understøttes af beregningerne) 

 Forudsat at luftkvaliteten er blevet god gennem 

afhjælpningen kan fugt- og skimmelproblemer i 

krybekælderen accepteres i begrænset omfang 

 Sæsonstyring af ventilationen i krybekælderen eller 

opvarmning af krybekælderen kan være effektivt. Det 

forudsætter dog at husejeren har en forståelse af 

hvorledes sæsonreguleringen foregår 

Sammenfatning af svenske erfaringer 
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Bygg og teknik 

8/04 

Opvarmning vs affugtning 



BYG – ERFA 
Byggetekniske erfaringer 

Der må ikke 

forekomme frit 

vand i bunden af 

krybekælderen 

Terrænhældning 
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Terræn og 

belægninger  skal 

have fald bort fra 

bygningen d.v.s. 

1:50 (terrasser 

1:40) 

 

Fald bort fra bygningen 
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Tidligere SBi-

anvisning ved 

nybyggeri: 

 

Krybekældre bør 

have 80 mm 

betonbund gerne 

med 0,20 mm PE-

folie fugtspærre 

med fald mod 

siderne og holdt 

30 mm fra 

væggene 

 

Fugtspærre eller 

klaplag reducerer 

fugttilskuddet til 

luften i 

krybekælderen 

 

Afdækning af krybekælderbund 
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8/04 

Afdækning løser ikke alle problemer 
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Krybekælderluften 

bliver koldere 

 

Varmetab 

mindskes 

 

Krybekælder-

luftens RF bliver 

højere 

Varmeisolering af krybekælddæk 
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Krybekælderluften 

bliver varmere 

 

Varmetab 

mindskes 

 

Jordtemperaturen 

bliver lavere, 

hvilket 

formindsker 

fordampningen 

(svingningen i 

jordtemperaturen 

over året bliver 

lavere) 

 

Krybekælder-

luftens RF  bliver 

lavere 

 

 

Varmeisolering af krybekælderbund 
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Krybekælderluften 

bliver koldere 

 

Varmetab gennem 

dæk mindskes 

 

Krybekælder-

luftens RF bliver 

højere 

(sammenlignet 

med tilfældet med 

isolering af 

bunden alene) 

 

MEN: indvending 

efterisolering 

(krybe)kældervæg 

 

Varmeisolering af dæk, bund og vægge 
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Udvendig 

varmeisolering af 

krybekælder-

væggene 

Bedre 
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Beregninger! 

 

 

Jo mere 

ventilation jo 

bedre 

 

 

 

 

 

 

 

J. Kurnitski 

HUT 

 

OBS! Finske 

klimaforhold 

 

Fugtforhold uden fugtspærre i 

krybekælderbund 

 

 

Sommer                           Vinter                             Sommer 

Kraftigt ventileret 

Uventileret 
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Beregninger af 

J. Kurnitski 

HUT 

 

OBS! Finske 

klimaforhold 

 

Uventileret 

bedst 

 

 

 

Sommer                           Vinter                             Sommer 

 

Fugtforhold med fugtspærre i krybekælderbund 

Uventileret 

Kraftigt ventileret 
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Beregninger! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Kurnitski 

HUT 

 

OBS! Finske 

klimaforhold 

 

Fugtforhold med 50 mm EPS på 

krybekælderbunden 

Sommer                                   Vinter                                Sommer 

Uventileret 

Kraftigt ventileret 

0,5 gange i timen 


