


KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE  
 
Der er stor forskel på fugt- og 

temperaturforholdene i de dele af  
konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og 
under terræn. 
 

 Kældergulve vil i fugtteknisk henseende i 
princippet fungere som terrændæk.  
 

 Kældervægge over terræn vil fugtteknisk fungere 
som ydervægge.  
 

 Kældervægge under terræn udsættes for 
fugtpåvirkninger både indefra og udefra, og 
desuden er temperaturforholdene under jorden 
anderledes end over jorden.  



Byggefugt 
 Fugtoverskud i betonen medfører at  den relative 

luftfugtighed bliver nær 100 %.  
 

Vandpåvirkning på kælderens yderside 
 Vandpåvirkning på kælderens yderside kan stamme fra 

grundvand, nedsivende overfladevand eller vand fra utætte 
afløbsledninger og dårligt fungerende faskiner eller dræn.  

 For at sikre acceptable fugtforhold inde i kælderen skal 
vandpåvirkningen på både gulv og vægge reduceres mest 
muligt. 
 

Terrænforhold 
 Overfladevand skal ledes væk fra bygningen 

 
Vandtryk og dræn 
 Vand der står langs ydersiden af kælderen medfører 

vandtryk på kældervægge og kældergulv.  
 Det skal sikres at vand der tilføres på kælderens yderside, 

kan ledes bort lige så hurtigt, som det tilføres.  

Fugtpåvirkning 
 



FUGTTRANSPORT I KÆLDERVÆGGE OG -GULVE 

 Fugt i kælderydervægge og -gulve vil hovedsagelig 
fordampe fra den indvendige overflade. Der kan dog 
også ske fordampning fra ydersiden 

 

 Normalt er det dog kun beskedne fugtmængder, som 
kan forventes at fordampe fra den del af ydersiden 
der ligger under terræn.  

 

 Der kan altså både være perioder, hvor 
fugttransport sker udefra og ind i kælderen og 
omvendt. Fugttransport ind og ud af kældervæggens 
yderside kan kun ske ved at anvende tætte, men 
diffusionsåbne overflader på kældervæggen 
kombineret med diffusionsåben isolering af 
kældervæggens yderside (i stedet for asfaltering 
eller grundmursplader, som hindrer diffusion ud 
gennem overfladen). 





Nystøbt kælder – stort fugtindhold =>        
udluftning og opvarmning nødvendig 
 

Uopvarmet kælder  
  om vinteren ca. 10 °C, RF ca. 60% 
  om sommeren ca. 15 °C, RF 80-90%. 
 

Opvarmet kælder   
  temperatur ca. 20 °C. Medfører at RF bliver 

mindre fordi det absolutte fugtindhold er det 
samme (som i den uopvarmede) men temperaturen 
er højere. 



FUGT I LUFT 



 Isolering og grundmursplader  
 Kældervægsisolering og grundmursplader er 

fugtspærrende, men er ikke vandtætte.  
 Kældervægsisolering og grundmursplader skal altid 

anvendes i kombination med et omfangsdræn for at undgå 
vandtryk på væggen. 

 Porøs isolering kan dræne vand gennem isoleringen, men er 
ikke beregnet til at fjerne store vandmængder, fx fra 
direkte regn.   

 Både kældervægsisolering og grundmursplader skal 
afsluttes så tæt på terræn som muligt og skal foroven 
afsluttes med en afdækning, fx en fliser eller skinne, som 
hindrer, at nedbør, herunder smeltevand, kan komme ind 
bag pladerne.  
 

 Asfaltering  
 Asfaltering skal udføres på en afrettet eller berappet 

overflade. Asfalteringen skal beskyttes enten ved udvendig 
varmeisolering, ved udkastning med cementmørtel 1:3 eller 
evt. ved opstilling af drænblokke af letklinkerbeton. 







Vægdræn 
 For at undgå at nedsivende vand lokalt skaber 

vandtryk, skal der op langs kældervæggen placeres 
et drænende lag, et såkaldt vægdræn. Vægdrænet 
skal opfange overfladevand og føre det til 
omfangsdrænet. Vægdrænet kan fx udføres af 
isoleringsmaterialer med drænende egenskaber 
eller grundmursplader som omtalt ovenfor 
kombineret med drænende fyld.  
 

Omfangsdræn 
 Vand fra bunden af kælderydervæggen vil normalt 

blive fjernet vha. et omfangsdræn langs husets 
ydervægsfundamenter. Drænet sørger for at 
aflede vandet, hvilket normalt sker til 
afløbssystem eller terræn. 

 Kun hvor grunden er med selvdrænende materiale, 
fx groft sand, kan omfangsdræn udelades.  



FUGTIGE KÆLDRE 

 
 I en "fugtig" kælder, dvs. en kælder, hvor gulv og vægge er 

mere eller mindre gennemtrængt af grundfugt på grund af 
mangelfuld dræning og fugtisolering, vil indeluften blive 
tilført fugt. 

  
 Fugtindholdet bliver herved højere end normalt, og der må 

derfor udluftes og måske også opvarmes for at holde 
kælderen tør. 
 

 Om udluftning alene er tilstrækkelig til at holde kælderen tør 
afhænger af, hvor hurtigt fugten tilføres.  
 

 Hindres udluftningen eller sænkes temperaturen bliver 
balancen forrykket, og en tidligere tør kælder kan blive 
fugtig med deraf følgende skader.  
 

 Fx vil isolering af etageadskillelsen mod kælderen, isolering 
af en kedel i et kælderrum eller montering af et nyt 
velisoleret opvarmningsanlæg reducere temperaturen, 
hvorved den relative luftfugtighed i kælderen vil stige.  



 

 
 

Varmeisolering - udvendig 
 Varmeisolering af kælderydervæggen skal normalt 

udføres på den udvendige side, idet dette sikrer 
en varm ydervæg med tør indvendig overflade 
uden risiko for kondensdannelse.  
 

 Varmeisoleringen udføres af særlige 
isoleringsmaterialer eventuelt med drænende 
egenskaber, fx løse (coatede) letklinker, 
mineraluld  eller drænplader af polystyren med 
drænriller beskyttet af geotekstil (fiberdug) på 
den side, der vender ud mod jorden.  
 

 Isoleringen kan fortsættes over terræn, hvor den 
fx forsynes med pudset overflade eller 
pladebeklædning.  







UNDERSØGELSER UDEFRA 

 Det er vigtigt at sammenholde forhold der er 
konstateret indefra, med forholdene udvendig - især om 
der er synlige skader på udvendige overflader, fx revner 
i sokler, kældernedgange eller lyskasser.  

 Indtrængning af vand gennem en kældervæg kan 
forårsages af grundvand, nedsivende overfladevand eller 
vand fra utætte afløbsledninger mv.  

 Risikoen for opfugtning er især stor hvis vandet står 
langs ydersiden af kældervæggen og derfor kan udøve 
vandtryk på muren og kældergulvet. 

 Ved massive fugtproblemer - eller begrundet mistanke 
om skader – er det vigtigt at klarlægge og eliminere 
årsagen. Det kan fx være nødvendigt at grave op omkring 
kælderen eller få foretaget undersøgelse med kloak tv 
for at lokalisere skaden. 
 





OVERFLADEBEHANDLING AF VÆGGE 

 Tidligere opfugtede kældervægge indeholder ofte salte som 
ikke kan fjernes. Herved opstår problemer med 
efterfølgende overfladebehandling fordi teglstenene ofte 
vil smuldre, og såvel oppudsning som malebehandling 
ødelægges af saltet. 
 

 Der findes specielle saneringspudser som er beregnet til at 
kunne indeholde en vis mængde salt uden at blive ødelagt. 
Herved opnås der en længere holdbarhed end for normale 
pudstyper.  
 

 Overfladebehandlingen på vægge skal så vidt muligt være 
diffusionsåben, så eventuel fugt i væggene kan slippe ud.  
 

 Kalkning er den mest diffusionsåbne overfladebehandling.  
 

 Blandt de egentlige malebehandlinger kan silikatmaling og 
lignende meget åbne typer anvendes. 




