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Dækkonstruktionstyper :

• Terrændæk (typisk ved fladeelement byggerier)
• Varme krybekældre (anvendes sjældent)

• ”Varm” dækkonstruktion (typisk ved rumstore moduler)

• Udeluftventilerede krybekældre

Når man bygger med træ, er der er ofte sammenhæng mellem 
byggemetoden og valget af konstruktionsprincip for 
konstruktionen mod terræn. 

Terrændæk:

• Terrændækkonstruktionen
indeholder sædvanligvis ikke 
organiske materialer.

• Anvendes typisk i forbindelse med 
fladeelementbyggerier og 
pladsopbyggede træbyggerier.

• Ofte kompletteres terrændækket 
med en opstrøet gulvkonstruktion 
blandt andet aht. føringsveje for 
installationer.

Henvisning til TRÆ 56 
(Træskelethuse)



Varme krybekældre:

• Fugteknisk fungerer en varm 
krybekælder fornuftigt.

• Anvendes sjældent da det er 
en dyr måde at bygge på.

”Varm” dækkonstruktion:

• Den træbaserede del (organiske del) 
af dækkonstruktionen er placeret på 
den varme side af membranen, dog 
med en 1/3 del af isoleringen 
placeret over membranen.

• Anvendes typisk i byggerier med 
rumstore moduler.

• Er ressource besparende da den 
meget anvendelig sammen med 
bjælke- eller stribefundamenter.

Bjælkefundamenter, 
afretning og installationer 
er udført

”Varm” 
dækkonstruktion:

Indbygning af omfangsdræn og 
den primære isolering

”Varm” dækkonstruktion:



Indbygning af damp- og 
radonspærre.

Membranen tætnes omkring 
alle gennemføringer og 
beslag.

”Varm” dækkonstruktion:

Udlægning af blød mineraluld til udligning af 
højdetollerancer og beskyttelse af membran

Montage af boksmodul

Det er vigtigt at 
membranen og det 
udlagte isoleringslag 
er tørt inden 
modulet hejses på 
plads.

• Ventilation 1:500
• Jævnt fordelt ventilation
• Fald væk fra bygning
• Betondæk i bund
• Ikke træ direkte i krybekælder med dagens 

isoleringskrav

Udeluftventilerede krybekældre - Traditionelle



Udeluftventilerede krybekældre - Traditionelle

Kravet til reducering af 
energiforbruget, og dermed 
øget varmeisolering, kan 
give fugttekniske problemer 
i udeluftventilerede
krybekældre

Udeluftventileret krybekælder

Ventilation

Indeklima

Terræn

Plastfolie + 5 cm grus

Risiko for 
skimmelsvamp på 
underside

Krybekælder og skimmelsvamp

• Der er stor risiko for skimmelsvamp i krybekældre
• Krybekælderen er koldere end udeluften i eftersommeren
• Varmetilskuddet oppe fra er minimalt om vinteren med de 
nye isoleringskrav.

Udeluft indeholder mere fugt 
sommer end vinter – selv om den 
relative fugtighed (RF) er mindre.

Eksempel: Det antages, at 
udelufttemperaturen er 20 °C og 
RF er 70 %. På grund af kolde 
flader i krybekælderen – især 
bunden – kan luften let afkøles til 
17 °C, så RF stiger til cirka 84 %. 
Ved kraftigere isolering af dækket 
reduceres varmetilførslen til 
krybekælderen både vinter og 
sommer – og dermed 
bunddækkets temperatur fra fx 17 
°C til fx 16 °C. RF kan da stige til 
90 % (f).



Krybekælder og skimmelsvamp
Ingen risiko Lille eller middel risiko Stor risiko

Relativ fugtighed på
materialets overflade, 
%RF

< 70 70 – 87 > 87 

Træfugt % < 15 15 – 20 > 20 

Ved at indbygge ubrudt 
isoleringslag på den kolde side 
af trækonstruktionen, 
reduceres den relative 
luftfugtighed som træet er 
omgivet af.  

Eksempel på ventileret 
krybekælder i et boksbyggeri som 
er isoleret på undersiden med 75 
mm mineraluld.

Der er lavet en ”grøft” langs 
fundamentet, med omfangsdræn 
i bunden og rist i toppen.

Bunden af krybekælderen
er forsynet med beton.

I de sager som vi har undersøgt 
fungerer løsningen 
tilfredsstillende.

Produktion af fladeelementer 
som forsynes med 100 mm 
mineraluld på flader og 
kanter som vender mod 
konstruktionens kolde side 
(mod ventileret krybekælder)
Brikkerne som elementet 
monteres på er også 
uorganiske.
I de sager som vi har 
undersøgt fungerer 
løsningen tilfredsstillende.



Montage af fladeelementer 
som er forsynet med 
100 mm mineraluld på 
flader og kanter som 
vender mod 
konstruktionens kolde side 
(mod ventileret 
krybekælder)

I de sager som vi har 
undersøgt fungerer 
løsningen tilfredsstillende.

Montage af fladeelementer 
som er forsynet med 
100 mm mineraluld på 
flader og kanter som 
vender mod 
konstruktionens kolde side 
(mod ventileret 
krybekælder)

I de sager som vi har 
undersøgt fungerer 
løsningen tilfredsstillende.

Eksempel på et 5 år gammelt 
højisoleret byggeri, hvor man 
havde glemt at monterer 
ventilationsriste langs 
fundamentet.



Anbefalingen om at lede 
vandet væk fra bygningen er 
vist ikke fulgt på dette byggeri Tak for tålmodigheden ☺


