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Baggrund 

I forbindelse med udarbejdelsen af Rapporten ” Blev de billige boliger bedre” for KAB blev der 
set på de nye krybekældre under de pre-fabrikerede boksbyggerier udført i ”nullerne”. 
Målinger over en kortere periode og analyser af 4 nyere byggerier blev foretaget. 

 

De 4 byggerier er:  

o SophienborgBo i Hillerød 

o SøndergårdBo i Måløv 

o Vildrosen i Valby   

o Solbuen i Hillerød  

 

Der vil blive givet en kort gennemgang af undersøgelsen 
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Adresse, Dalles Have og Mette 
Friis Have, 3400 Hillerød 

Arkitekter: BoKlok og 
Tegnestuen Vandkunsten A/S 

Entreprenør: Skanska Danmark 
A/S 

Administration: 
Andelsboligforeningen 
Sophienborgbo 

Producent: Moelven 
Byggemodul AS, Sverige 

Antal boliger: 84 

Opførelsesår: 2004-2005 

 

 

SophienborgBo i Hillerød 

Adresse: Bækholmen, Måløv 

Arkitekter: BoKlok og 
Tegnestuen Vandkunsten A/S 

Ingeniører: Dines Jørgensen 
A/S 

Entreprenør: Skanska Danmark 
A/S 

Administration: 
Andelsboligforeningen 
Søndergaard Bo 

Producent: Moelven 
Byggemodul AS 

Antal boliger: 39 

Opførelsesår: 2006-2007 

SøndergårdBo i Måløv 

Adresse: Pumpehusvej, 
København S: 

Arkitekter: ONV Arkitekter 

Entreprenør: Fonden for billige 
boliger 

Administration:Grundejerforeni
ngen Vildrose 

Producent: Kodumaja, Estland 

Antal boliger: 38 

Opførelsesår: 2007-2008 

Vildrose 1 og 2 

Adresse: Solbuen 50-222, 
3400 Hillerød 

Arkitekter: ONV Arkitekter 

Entreprenør: Fonden for 
billige boliger 

Administration:De Forenede 
Ejendomsselskaber A/S 

Producent: Kodumaja, 
Estland 

Antal boliger: 86 

Opførelsesår: 2007-2009 

Solbyen i Ullerød 



DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet  3. november 2015 

Add Presentation Title  
in Footer via ”Insert”;  
”Header & Footer” 

 
 
 
 
 
 
 
 
Udviklingen i brug af volumenelement contra 
fladeelement i 3 bebyggelser hos de 3 aktører 
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Bebyggelse: 

 

 

Boklok 

 

Bedre billigere 
Boliger 

 

Fonden for 
billige boliger 

1                     2                  3 
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De nye krybekældre 

2 forskellige nye typer krybekældre: 

1. Fonden til Billigere Boliger har anvendt  linjefundamenter på 2 sider og åben ventilation 
gennem terrassebrædder på begge sider af huset 

2. BoKlok har anvendt randfundament med indsatte riste med membran og isolering mod jord 
og indv. på fundamenterne 
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• Bygningerne over de nyere krybekældre forventes forsynet med en bedre dampspærre og 
vindspærre pga. anvendelsen af pre-fabrikation.  

 

• Nogle krybekældre er forsynet med et væsentlig større ventilationspalteareal 

 

• Nogle krybekældre er forsynet med fugtspærre mod terræn.  

 

• Nogle krybekældre er forsynet med fugtspærre og isolering mod terræn.  

 

• I forbindelse med vurderingen af bebyggelserne, er der foretaget en inspektion af enkelte 
krybekældre, og der er opsat udstyr til måling af temperatur og relativ fugtighed.  
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Krybekælder i Vildrose 1 og 2 i Valby 
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Oprindeligt plastmembran under gruset, men mange steder er 
den væk.  Der er ingen membran mod jorden ved 
opgravningerne, der er lavet i forbindelse med installationerne. 
Installationerne ser ud til at være lavet efter at elementet er 
monteret.  

Ved indføring af installationer til elementet er 
vindspærre fjernet, der mangler isolering, og 
vandrør ligger direkte eksponeret til udeklimaet. 

Ved installationer, 
der føres fra jorden 
op under huset, er 
plastmembranen 
under gruset løftet 
op, og der er tydelig 
kondens mellem 
plasten og røret 

Fugtighed i 
træet måltes 
med indstik-
småler FM500 og 
viste 14 % og 
temperatur og 
RF i krybekælde-
ren måles med 
HOBO.  
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Temperatur og relativ fugtighed i krybekælder 
Vildrose 22c 
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Isolering omkring 
rørforbindelser  

Vindspærre Fastholdt plade                                                                                                                                        
isolering under 
vådrum  

Fugtmåler viser  

20 %  

HOBO 

Der er ikke lagt membran  

eller isolering på terræn 

Der er udført en kasse af isolering omkring rørforbindelser. Der er opsat 
vindspærre af mærket Isover. Der er opsat fastholdt pladeisolering under 
vådrum uden vindspærre. Der er ikke fundet fugtmembran på terræn og der er 
ikke isoleret på terræn. 

Fugtighed i træet måltes med indstiksmåler FM500 og viste 20 %, og 
temperatur og RF måles med HOBO. Resultater foreligger kun for en meget kort 
periode og er derfor kun indikative.  

Krybekælder i Solbuen, Hillerød 
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Temperatur og relativ fugtighed i krybekælder 
Solbuen, Hillerød 
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 Krybekælder i  SophienborgBo i Hillerød  
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Krybekælderen er et randfundament med ventilationsriste. Der er ikke adgang til krybekælderen.  

Det har således ikke været muligt at måle fugt med indstiksmåler eller udføre visuel inspektion.  

Terrassebrædder fungerer som ventilationsrist og leder luft til ristene i fundamentet.  

Temperatur og RF måles med HOBO. Resultater foreligger kun for en meget kort periode og er derfor kun 
indikative.  

Ventilationsrist i 
fundament 

ventilerede
terrasse- 
brædder 

Ventilationsåbning i 
sokkel u. terrasse HOBO monteres på 

pind 

HOBO føres ind 
under kassetten 

HOBO er 
monteret                                                                                                                                                
under 
kassette  
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Temperatur og relativ fugtighed i krybekælder 
SophienborgBo (Dalles Have), Hillerød 
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Krybekælder i SøndergårdBo i Måløv  
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Lem til 
krybekælder 

100mm 
polystyrenisolering 
på jord og funda-
menter 

Åbning i fundament 
til næste bolig. 
Ophængt HOBO  

Polystyrenisolering 
på væg samt terræn-
batts under sokkel 

Fugtmembran 
under isolering 

Fugtmåling 

Der er åben forbindelse mellem krybekældrene 
under huset.  

Når isoleringspladen på jorden fjernes, ses tydeligt 
kondenserende vand under fugtmembranen.  

Fugtighed i træet måltes med indstiksmåler FM500 
og viste 12 %, og temperatur og RF måles med 
HOBO.  

Resultater foreligger kun for en meget kort periode 
og er derfor kun indikative.  

Der er adgang til krybekælderen gennem en 
lem i soklen.  

Der er udlagt fugtspærre og 100mm 
polystyrenisolering på jord.  

Der er opsat 100mm polystyren på sokler.  

Under soklen, mellem punktfundamenterne, 
er der opsat mineralulds pladebatts.  



DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet  3. november 2015 

Add Presentation Title  
in Footer via ”Insert”;  
”Header & Footer” 

Temperatur og relativ fugtighed i krybekælder 
SøndergårdBo i Måløv  
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Nedenstående figur er en oversigt over maksimum og minimum målinger af 
temperaturer og relativ fugtighed i en kortere periode i november/december 
2010 

 Temperatur °C  RH % Dugpunkt °C 

 Max. Min. Max. Min. Max. Min. 

SopienborgBo 10.1 -5.1 87.4 42.4 4.8 -10.1 

Vildrose 5.4 -2.0 87.7 53.2 2.7 -9.0 

Solbuen 4.3 -2.5 95.1 74.6 2.8 -6.1 

SøndergårdBo 11.5 5.6 73.3 39.6 4.8 -5.7 
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Målinger fra krybekælder 

Udendørs målinger  Temperatur °C  RH % Dugpunkt °C 

 Max. Min. Max. Min. Max. Min. 

SopienborgBo 5.0 -7.3 91.8 70.2 3.4 -10.4 

Vildrose 4.2 -7.9 94.5 59.7 2.1 -11.2 

Solbuen 3.7 -7.3 94.7 72.1 2.1 -9.9 

SøndergårdBo 4.6 -8.9 100.0 58.8 3.9 -12.0 

 



DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet  3. november 2015 

Add Presentation Title  
in Footer via ”Insert”;  
”Header & Footer” 

Konklusion 

• Det fremgår, at minimumstemperaturen i SøndergårdBo, som har en isoleret krybekælder, 
er ca. 10 grader højere end SophienborgBo uden isolering.  

• Tilsvarende er den maksimale relative luftfugtighed oppe på 87,36 % i SophienborgBo, 
hvor den i SøndergårdBo er nede på 73,26 %.  

• Den høje relative fugtighed i Ullerød sammenholdt med fugtmåling i træ på 20 % foretaget 
med indstiksmåler bør undersøges nærmere. 

 

• Sammenfattende kan man ud fra de fire bebyggelser, hvor der kun var adgang til de tre 
krybekældre, konkludere, at løsningen i Måløv fremstår som den absolut mest overbe-
visende. Der er en måling af fugt i træet på 12 %, som må anses at være normalt til lavt 
fugtindhold i udendørs træ i november måned. Løsningen med anvendelse af fugtspærre og 
isolering mod terræn og mod sokkel virker gunstigt, både på den relative fugtighed i 
krybekælderen og på varmetabet fra soklen. 

• Denne løsning virker også robust, når man efterfølgende besigtiger krybekælderen. 
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          Tak for 
opmærksomheden 
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