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NBI har gjennom skadetilfeller med rate i trebjelkelag,
hvor instituttet har ytet bistand med utbedringsforslag,
etter hvert blitt klar over at kryperomkonstruksjonen har
gitt mange huseiere problemer og i f1ere tilfeller store
reparasjonsomkostninger. Pa grunn av skadestedenes beIiggenhet lar de seg vanskelig oppdage uten en grundig
inspeksjon inne i kryperommet, noe som otte kan vcere
besvcerlig, - eller sa sent at det allerede er oppstatt
deformasjoner i gulv eller vegger. Naturlig nok vii delle
som ottest medfare omfattende og kostbare reparasjoner.
NBI ansket derfor a fa en bedre oversikt over forekommende skader og sake a finne helt klare arsaker til dem,
09 gjennom dette sta bedre rustet til a anbefale botemidler og vcere behjelpelig med a (age en sikrere kryperomskonstruksjon.

Folo 1. Kryperom med store !:kader.

Selve kryperomsundersakelsen startet i
Trondheims-omn\det I september 1972 09
fortsatle pfl. Tynset i 0sterdalen i april
1973. Videre ble bol/ger i Bergens~omn\·

del 09 UlIensaker/Eidsvoll undersckt i mai
1973. I alt ble undersokt:

Trondheims-omradet:
Tynset:

·30 bollger
13

II

Bergens-omradet:

Ullensaker/EldsYoll:

19
19

"

Tolan:

81 boUger

II

De forskjelJlge omrflder ble valgt ut fra
onskel om A se nrermere pa klimatypenes
innvirkning pc' forholdene I, kryperam,
byggepraksis r de forskjellige deler BV randet og fundamentering pi! ulike arter
byggegrunn.
Ulvalget BV hus sam skulle undersckes,
ble faretatt i samarbeid med de /okale
bygningsmyndigheter 09 enkelte storre
byggelag. Forutsetningen var at vi ikke
skulle se pa bygninger hvor det allerede
var oppdaget skader, men pa. at helt frill
grunnlag undersoke et antall tilfe/dig
vaJgte hus. Ut fra de adresser og tillatelser som var gitt, valgte vi en del bygg med
forskjellig bruk av kryperomslosninger 09
undersekte disse mermere sa langt den
satte tid rakk.

KRYPEROMMETOG RATE

De unders~kte hustyper kan start sett
inndeles i 3 forskjellige grupper:

1.

1~ og 2-etasjes hus uten kjeller med
kryperom under hele huset (frittstAende og I rekker).

2. 1- og 2 etasjes hUl:r med kryperc>rn under deler all huset.
M

3. 2-etasjes hus med sokkeletasje, med
kryperom under beboelsesrom ; fremkant all sokket.

h0Y. Sappene har sin beste lIekst i temperaturomradet 2Q-30°C. Blir temperaturen
for lav, stopper veksten, men viI ta seg
opp igjen ved forhlilyet temperaturnilla.

Kryperammet har I mange Ar llcart lIanllg
som grunnkonstruksjon for smc\hus. Scarlig har den lIist seg aktuall for rekkehus
og enkalte typer ferdige seksjonshus der
man har oppnc\dd en rasjonelJ og praduk~
sjansmessig rimellg' fundamentering. I
skrAtt terreng der baJiger med sokkaletasje ar en meget anllendt hustype, har
kryparomslL<lsnlngen llcart og er fremdeles
et godt alternatill til f.eks. go III pa grunnen.

Trellerket mister ved ratning sin OPPM
rinnelige struktur ag sine mekaniske
egenskaper. Det lIil si at bcereevnen svekkes og etterhvert odelegges med de loiger dette lIil fa for bygningskanstruksjanen.
Et kryperom vii kunne vrere en utmerket
vekstplass for sapp. Fuktbetingefsene lIil
vrere oppfylt gjennam avdunstning av
jordfuktighet fra grunnen. lekkasjer i seille
husets installasjoner, kondens, pa grunnmurer ag stubbJaft. eller inntak all allerrla.tevann gjennom sprekker i grunnmur
eller ventilasjanskanale.-r. Temperaturfarholdene vii ogsa i mange tHfeller veEre innenfar det gunstige omrade. avhengig av
isolasjan i bjelkeJaget ag venlilasjanskapasiteten.

Kryperomme.t. ar i prinsippet et luttet
hulrom under et bjelkelag hllor den tradisjonelle kjeller er sloyfet, og hllor en ringmur eller delemur begr13nser kryperommats storrelse til aile sider. Byggeforskriftene tlilater idag en minimumsavstand
mellom jordoverflaten i kryperommet og
bjelkelaget pa 30 em.
I liar smahusbygging bestar bjelkelag
oller kryperam hovedsakelig all trevark,
ag ved ugunstige fuktfarhald i kryperammet vll trellerket lett angripes av mikroarganismer (rate. sapp o. I.) sam kan
bryte ned treet pc\ ganske kart tid.

Fotc 2. Kryperom med sma skader.

For at kryperommet sftaJ fungere Iii·
fredsstillende, ma det derfar smges lor at
fuktigheten ag lemperaturen ikke nar opp
mot grenseverdiene for sappvekst. Dette
kan best 10ses ved at folgende 3 betingelser oppfylles helt:

All rate i trehus skyldes sapp. For at
trevirket skal by poi mullgheter til sapplIekst, kreves at treverket innehalder en
viss mengde fuktighet. for de fleste sappers lIedkammende 'ra 25-35 pst., og at
temperaturen hllerken er for lav eller for

1. God isalasjon ag lelthel i gofv"
2. Tilstrekkelig ventilasjan.
3. Vern mot lukttilgang.

UNDERSl!JKELSEN:

Av det tatale antall pa 81 undersDkle boJiger fant vi skader pa i all 36, dvs. pa
ca. 45 pst. Foigende tabell viser antallel
skader pa hvert sted sam ble undersokl,
09 en gradering av skadenes storrelse og
omfang.

Skadenes omfang varierte fra begynnende soppdannelser pa stubbloft og Irebjelker til totalt odelagte trebjelkelag og
slliller. De fleste boligene liar bygget i tids
rommet 1960-1970 med de eldste fra 1954
ag nyeste fra 1971. I no en tHfeller liar
eierne kJar over at bjelkelaget var soppbefengt og hadde fors0kt diverse mater a
ulbedre skadene pa, og i noen grad s0kt
a bedre fuktfarholdene. Men deUe liar
dessverre et fatalJ. De fleste beboere av
hus med soppskader VClr overhodet ikke
klar over omfanget av skadene og hadde
ikke forslilkt
inspisere kryperammet for
om mulig a felge med i tiJstanden. Naen
fa kjente heller ikke til at inspeksjonsluke
fantes ag hadde tildels satt lettvegger eller heJklebet guJvbeJegg oller IUkene.
M

Med store skader menes sa alvorJige
skader at konstruksjonen allerede er edelagt, 09 fare for at den faller sam men er
IiIstede.
Mlddels Gkader betegner skader sam er
amfattende nok til at de snarest rna utbedres, og fremfor alt ma fukttilgangen stoppes sJik at forhoJdene i kryperommet kan
farhindre videre sappvekst.

a

Sma skader betegner begynnende rate
ag dermed indikasjoner sam lIiser at fuktfarhaldene i kryperommet ikke er sam de
skat.

Omrader
Trondheim
Tynset
Bergen
Ullensakerl
EidsvolJ

Funne skader

Antal!
unders0kt

Store

Middels

Sma

30
13
19

4
0
1

2
4
3

5
4
6

ca. 40

19

0

0

7

ca. 40

.-.- ,: ....

~._""

... ... ...."".
"

~

-:".,.." .''- ":.--'

.-.

Skadetilfeller
i pst. av antall

ca. 60
ca. 50

ii
Da vanligsta skadene kan man fora tilbake til folgende tlrsaker sam har gjart
fuktfarl1aldene i kryperammene gunstige far sappvekst:

VANN HAR RENT INN GJENNOM FOR LAVT LIGGENDE VENTILER
(FOR HlilVT TERRENG)
Det er idag bUtt mer vanJig tl· heve terrengaverflaten neErt opp mot den utvendige kledning. Noe skyldes onsket am tl
ha husane lavest mulig i terrenge! lar a
unnga hoye trapper ved inngangspartiet.
terrasse o. I., og noe er fonhsaket av pa·
kjl:)rle masser for beplantninger inn langs
grunnmurene. Resultatet av delte vii ofte
VeEra at underkant av ventilapninger blir
liggende like over eller j plan med ler·
rengaverfJaten.· Ved heftig regnv<Er spruler vannet dertor like inn i ventilene, 09

under sncsmelting am varen vii overflatevann lett ledes inn gjennam de lavtliggende ventilapninger.
N<Ermest grunnmuren er vanligvis Iylt
teleffle masser, 09 utenlar delte heves
terrenget av lelen. Den grafta som da
appslar over:, de leJelrie massene (kultlaget), viI under snosmelling Iylles av vann.
Er lerrengoverllalen hay nok, vii van net i
grafta finne veien inn gjennam de lavesta
ventilene i murene. Se foto 3 og 4.

Folo 3. lied helle-legging pa gardsplass er det
lagel avlop lor over1latevann Inn I kryperommel.

Foto4 . Her er ventllene godl skJuli av gresset.

UJEVN TERRENGOVERFLATE I KRVPEROM
Dette henger ofte sam men med del som
er nev"t ovenjor. Ved ujevn overflate vii
det gjerne oppsta sterre eller mindre
bassenger av vann i groper og sprekker
under uheldige omstendigheter med vanninnsig. Srerllg gjelder deUe Ijellgrunn der
vannet ikke kan dreneres ut gjennom jordmassene, men ogs<1 der plastfolie som avdunstingssperre over grunnen danner
vanntette bassenger i gropene. All delte
vannet rna ventileres ut, og det bidrar til
hoyt luftfuktlnhold j kryperommet under
fordampingen.

Foto 8. Vannbasseng I at hlama

BV

kryperommeL

FUKTIGHET FRA ELLER PA GRUNNEN HOLDER LUFTFUKTIGHETEN I KRYPEROMMET NIER METNINGSPUNKTET·
OVER LENGRE PERIODER AV ARET

De aller fiesta kryperom sam bla undersaki hadde lavere grunn-nivA enn .terrenget utanfar. Dette sar ut til A vrere en
vanJig utforelse i aile deler BV landel.
Dette vii si at en hoy grunnvannstand kan
tiltore fritt vann i kryperommet. forutsatt
at drenasjesystemet ikke tungerer sam
del skal. Oessuten vii inntrengt vann via
ventiler, sAr i mur, lekkasjer i husets rorinstallasjoner etc., bti stAende j groper
helt til en uttarklng ved fordampning har
funnel sled. Detta kan la lang tid og gi at
meget hoyt luftfuktinnhold i perioder mad
gunstig temperatur for soppvekst. Sa foto

5,6,7.

Fotc 5. Lekkasjevann Ira kondens
odelagt bjelkclag 09 stubblolt.

Fola 9.

pipe har

Fote 6. S61 I grunnmur har ledet vann inn over
fuklsperren I kryperommet.

UJevnheler I flellgrunn heir dannel groper for velnn.
~-------

FolD 7... Normal .. vannlnnlrengning gJennom
venlll.

Foto 10. Pla.ltollen har dannel basaeng far Inntrengl Velnn.

REDUSERT GJENNOMSTRaMNINGSAREAL OG SKJERMEDE VENTILER
Ofte har vi satt ventilkanilJer med sterk!
gjennomstromnings~pninger.
reduserte
anten ved at Apninger 09 beskyttelsesnetting 8f helt aller delvis fyll av mortelrester o. r. eller at Apningen ar skJermet
pa utsiden BV stAlplater mad for sma
spalleApninger. Foto 7 viser at noen steder kan grunnrnurpappen ha vc:ert sa. bred
at den gar ut over grunnmuren, laller ned
09 stenger for venti/ene. I lillegg har bepfantninger mange steder redusert lufthastighelen forbi apningene sterkt. Sa

lola 11, 12 og 13.

Folo 1'. Mortelrcsler 09 ulvendig beplanlning
hat redusert lultstromnlngen krallig.

Fotc 12. Ventllen ved grunnen ligget alltar lavt
og har I Ullegg sammenkleml dekkplale.

Fotc 13. Ventll godl skjermel av beplantnlnger.

FElL ELLER UGUNSTIG PLASSERING AV VENTILER AVHENGIG AV HUSTYPE OG FORM

Hus med sokkeletasje og kryperom under beboelsesrom i sokkel har vlst seg
svert vanskelig i! ventllere liislrekkelig. Ventilene er vanligvis plassert i lront·
muren, da terrengel ofle ligger over kryperomshoyden pi! gavlveggene. I de
bakre hjorner vii del derlor oppsti! lutl/ommer med temmelig slillestaende
lult, Idel selve luflsirkulasjonen blir meliom kanalene I lronten, dvs. en-sidig
ventilasjon. Skadene har vi ogsa lunnel i hjornene og inn mot kjeliermuren
i bakkant. Se 10 I 0 14.

Folo 14. Skadet trebJelkeJag I bak.kant av lokkeJ.

Folo 15. Ubrukbar vanlilering av kryperom.
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.:'KALD'1i ARiiTIDER
Av frykt for at frosten kunne fldelegge
fundamenter og forArsake frosne vann- og
klaakkmr, var det vanlig i Tynset-omrAdet
09 delvis agsa ved Eidsvall at ventilkanalene ble tettet igjen fra september{oktober
til mai, dvs, r vinterhalvAret. Muligens
hadde dette OgS8 sammenheng med frykten far A kunne fa. ubehagelig kalde galv
med kuldegrader mot undersiden BV bjelkelaget. Det de oppnadde a fA, var imidlertid rik soppvekst pA stubbloft og bjelker under de fuktforhold som var tilstede
etter fUkttransporten inn i kryperommet
via luften om sommeren. Ventilasjonsluften am sommeren vii veere varm og ha
hoy lufttuktighet. Denne luften vii, nAr den
kommer inn i kryperommet, avkjoles og
den relative luftfuktighet stiger. Vann vii
dertor utfeJJes pa de mange relativt kalde
flater, og dette vii sen ere fordampe og tiIfore lutten i kryperommet fuktighet. Om
sommeren vii ventilasjonen av den grunn
tiltore kryperommet fuktighet. Det riktige
ville dertor veere A tette ventiJene om sammeren 09 ventllere i den kalde Arstid. Se

folo 17 og 18

Foto 17. Ventllkanal tettet med mineralull. Legg
merke III soppskade pa stubbloft.

Folo 18. Tettet vantil, og godl tettet ogsii mel[am svill og mur.

, ,I noen lilfeller har heving av lerrenget omkring husel larl III al venllleringen
av kryperommene har mallei skje gjennom bayde ",r ul gjennom murene og
opp over jordoverflalen. Denne Iype venlilasjon er lite egnel lor kryperom
av lorskjellige arsaker. Snaen vii dekke over dem i vinlerhalvarel, bayen pa
",ret belyr akel friksjon og de,med nedsall gjennomst",mningshasUghel og
,arets form og beskyllelsesanordninger for overUalevann kan bely ekslra
skjerming mol vind. Se I 0 I 0 1 5 0 9 1 6.

Fote 16. VenUi med dArllg vlrknlngsgrad. I IlIIegg er denne taltet mad mlneralull.
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KRYPEROMMET NynEr SOM LAGERPLASS
Ikke sjelden kern vi over kryperom som
for en slor del var fylt mad rester BV Irematerialer 09 annet rask. Remmets overflate ekes derv(!d kolossalt, 09 mad treels
evne til ;1 absorbers fukt, skatfar man seg
at starre magas!n sam del vii la'lang tid
;1 ventilere ut.

Treverk i kontakt mad grunnen vii lettere bli angrepet av sopp, 09 at angrep
BV iii eksempel ekle hussopp kan ha silt
utspring i nettopp trerask ptl. averflatan.

5e folo 19.

Folc 19. Rille po materlalr8sk I kryperommel.

HVA KAN GJDRES?
Dimensjonering BV gjennomstromningsareal ser ut til '" matte gjores ut (ra byggets beliggenhet i terrenget. Sammenbygnmger 09 annen skjerming BV bygget lor
vind vii gjore del nodvendig a eke antalle!
ventilar for a oppna en IiIstrekkelig venlilasJon. For kryperom med en side ut mot
det frL vii det v<Ere nodvendig a. benylle
seg BV ventilforing j bakkant til over lak
for ~ sikre god sirkulasjon. Undersokelsen
viste ogsA at del ikke lantes skader pA
bjelkelaget der kanal over lak var benyllet. Kanalforingen lar seg lett plass ere i
forbindelse med andre rorforinger. ventiler o. I. gjennom elasjene, nar del allerede fra starten bUr tatt hensyn iii dette.
VenUler i grunnmurer rnA plasse res n~r
hjornene og i langsider med avstand ikke
over 6 m. Aile ventilApninger ma skjermes
for inntrengning av skadedyr etc. mad enlen netti~g eller meta lip late med spalteApninger. Det er verd A marke seg at melallplaten reduserer gjennomstromningsarealet med ca. 60 pst., og del er dertor
av stor betydning at deUe blir tatt hensyn
til under prosjekteringen.
Det er meget viktlg A pase at avstanden
mellom terdig planert terreng omkring
huset og underkant ventilApning er min.
10 em. Videre rnA tarranget talle (ra grunnmuren ca. 1 : 50 pa aile sider.
Det nytter lite a ha det nedvendige antall ventller dersom dlsse munner ut bak

lette beplanlninger. 09 regelen rnA derfor
veere at det rnA pAses at lulten fritt kan
simmme gjennom ventilapningene.
For legging av fuktsperre over grunnen
i kryperommet skal aile rester av bygningsmaterialer fjernes, 09 hVis mulig skal
terrenget jevnes godt 09 ha fall ut mot
murene. Sperran, til eksempel plasHoJie.
skal sA rulles ut og avslutles ea. 5-10 em
fra grunnmuren. Aile skjoter bor belastes
med sand. stein e. I. for a oke leltheten.
Skulle del vcere groper i lerrenget som
vanskelig lar seg planere ut. rnA plsstfolien perforeres i disse gropene for A
unnga at det danner seg bassenger over
plasten 'led inntrengning av for eksempel
overflatevann eller andre uforulsette lekkasjer. Sierre groper. sprengningsgrofter
o. I. bar dreneres ut til hoveddrenasjen for
huset.
Aile kryperom rnA inspiseres 'ra lid til
annen slik at evenluelle soppskader raskl
kan oppdages og utbedres. Er det en eller
lIere delemurer under huse!, rnA ogsa
disse utstyres med sA store apninger at
en person med Jetlhet ken krype gjennom.
HlZlyden i kryperornmet mA da selvsagt
veere Iifstrekkelig til at rommet kan inspiseres, og et minimumskrav her bar veere
50-60 em. Inspeksjonsluken ken Iigge j
bjelkelaget eller i en av murene.

FolD 20. Lange rertrekk.
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ERFARINGER FRA UNDERSllKELSEN

Vi kunne ikke flnne av undersokelsen at
kllmatiske forhold hadde dlrekte sammenheng mad antallst skader, men grunnfor-

holdene ga helt klare utslag.
Ren fjellgrunn i kryperommet ar del
gunstigste. Her kunne aksepteres.. Iangl
mlndre ventilasjon enn for at tilsvarende
hus pe. leire, sand o. I. Vi fant at tilfelle i
Bergen der en bekk rant frlskl gjennom
kryperommet j en ljellsprekk. Bakken var
ledet ul i lavesta punkt, 09 selv mad en
moderat ventllasjon kunne vi ikke tinna
soppskader pa. bjelker eller stubbloft.
Pa selvdrenerende grunn som sand,
groY grus o. I., ar faren for soppangrep
09S<\ liten dersom ventiJasjonen fungerer
bra 09 hVis den ar fler-sidlg, men fuktsparra pa grunnen ar a aobelale som sikring. PA leire- ag jardgrunn er det tvingende nt:ldvendig med en fuktsperre pa
overflaten for a hindre avdunstlng 'ra
grunnen. VentllasJonen rna veere riktig dimensjonert og fungere tilfredsstillende.
Det er helt pa det rene at skadeantaJlet
er langt stt:lrre enn det man pa farhand
Irodde ag kan akseptere sam uhell o. I.

Like klart er det at de fleste skader skyldes Iiten kunnskap has byggerne am
kryperommets funksjon og virkeml!te og
manglende applysninger tll brukerne am
konsekvensene ved
endre torholdene i
kryperommet. Det ar ofte bare sma endringer i til eksempel terrengh0yde, venlilasjonsplassering, avskJermlng, fuktsperren
0.1. sam skal til for A gj0re et rAteskadd
kryperam til en utmerket ag varlg kanstruksjon. Den informasjon sam b0r gis,
m~ innehalde klare, utvetydige regler for:

a

•

gjennamstromDimensjonering
av
ningsareal ag ventllplassering for de
farskjellige typer kryperam, agsa avhengig av husplassering i omgive[sene.

•

Plane ring av grunnoverflate i kryperom og anvisning for legging av fuktsperre.

•

Utvendig terrenghcyde under venUler
ag terrengets vegetasjon ag farm omkring huset.

•

Inspeksjonsmuligheler i aile deler av
kryperammet.
.,

•

Isolering av grunnledninger ag
trekk j kryperommet.

It Anbefalt. materialvalg

ror-

for bjelker og

stubbloft.

Tilft:lrselslednlng for vann og klaakkled·
ninger bm ft:lres i grunnen gjennam kryperammet Irem iii husets sanitc:eranlegg, der
de ft:lres rett app gjennam gulvet. Pa
denne maten unngas rmtrekk gjennam
kryperommet sam kan hindre inspeksjon
i enkelte deJer, og ledninger sam rna isoleres godt mot frost. Se Iota 20.
A anbelale bestemte materialer brukt i
bielker og stubbloft. kan by pa problemer.
Undersokelsen har vist at det ikke skal
veere nt:ldvendig a benytte trykkimpragnert trevirke uten i helt spesielle Ulfeller,
dersom det ar latt tilstrekkelig hensyn til
de punkter sam er nevot j rapporten.
Hersker det noen lvil am at tukUorholdene
i kryperammet kan bli darllge i perioder
av aret ag at dette ikke lar seg farhindre
gjennom de forhandsregler sam ar nevnt,
bGr impregnerte materialer anbefales
brukl.
Ved undersl:lkelsen fant vi 3 forskjeltige
materialer brukt som stubbloft:

1. Treverk

(vrakbard,
forskallngsbard,
panel).
2. TrefiberpJater (asfaltimpregnerte po·
rosplater, oljeherdede. harde plater).
3. Asbestcementplater (Eternit. Inter.nit).

Uimpregnert treverk vii ratne dersom
forhaldene er ugunstige. men selve bardene vii beholde tilslrekkelig stlvhet og
bcereevne til rAteskadene er s~ stare at
hele bjelkelaget er kandemnabelt.
Trefiberplatene har den stare svakhet at
de defarmeres sterkt under hoy fUklighet,
09 vad uttorking har denne nedboyningen
lett for A bli permanent.
Skadene pA trefiberplatene besta havedsakeJig i stl:l'rre eller mindre soppbelegg og at flere av platene hadde fait ned
grunnet tor star nadboyning. I gadt venUlerte og tarre kryperom var Iretiberplatene
uskadde 09 helt rette.

Foto 21. Skader pi lrellberplater I stubblott.

Skadene pa stubbloft med asbestcementplater besta av brudd i platene med
folgende nedfaU av plate biter ag isolasjan. Bruddena kunne skyldes svikt i
bjelkelaget eller bevegalsel pa grunn av
underdimensjonering av bjelker e. r.
Det ar her ikke tatt med vurdering am
de
farskjellige
stubbloftsmaterialenes
funksjon sam lufttetting alene, evt. i kombinasjon med andre materialer. da deUe
ikke var tatt med i denne undarsokelsen.

Foto 22. Sksder p6 stubbloft av elemltt.
•• -: ..... '.' •... _.'-

.w·:~:

.:., .... ,

._._,

. _._ .• .. .

~ .-.:n~''''~

'''''~...-

_ _...._...._r-._·_,,''

KONKLUSJON

KONTROLL
Undersakelsen har vist at kontroll mad utt"'relsen av kryperom aT absolutt ncdvendig. Kontrollen ber ·utfores BV den kommunals byggekontroJi 09 ViEra pa linja
mad til eksempel kontroll av drenasje, i50-

lasjon, armering o. I., slik at bjelkelaget
over kryperommet ikke ken monte res for
en aT forvisset om at kryperommet aT 10rsvarlig utfort. Sa foto 23.

Det ar helt klart at opplysning om kryperommets virkemAte og kontroll BV utforelse ar svmrt viktig nAI' del gjelder kryperomskonstruksjonens brukbarhet i praksis.
Resultatene 'av undersl:Jkelsen stadfesler dette, og salv om de i seg sa[v ken
veera nedslaende, mA de ikke skremme
byggherrer 'ra
nytte kryperomslasningen der den av akonamiske ag byggtekniske grunner er naturlig a benytte. Men
forutsetningene for at den skal fungere
ma VeEre tilstede ved at det allerede under
prosjekteringen er tatt hensyn til de ting
sam er nevnt i rapporten, og at de nadvendige hensyn tas under byggingen og
senere av beboerne. For dem sam £lnsker
en mer detaljert redegjorelse am kryperom, henvises til Syggde1aljblad NSf (16)
111.2 sam behandJer dette emne utforlig.

a

For utforming av kryperam kan folgende
handregler veere nyttige:

._-
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Fote 23. Kryperommet silk det skaJ vmre.

a) Terrenget utenfor kryperommet bar am
mulig rigge lavere enn terrengoverflaten i kryperomme1 og ha fall ut fra huset. Grunnoverflaten i selve kryperommet bar planeres med fall til drenering
og dekkes med fuktsperre. Grunnledninger og ror1rekk ma isoleres.
b) Golvet over kryperommet blZlr isoleres
godt og veere tett. Man rna veere omhyggelig med valg BV materialer til
bjelkelag og stubbloft. Brukes det lrematerialer, ken det veere en fordel at
disse er trykkimpregnerte.
c) Lufteventiler rna veere tilstrekkelig dimensjonert og plasseringen naye gjennomtenkt. Plasseringen er noe avhengig BV plasseringen av huset pa tomta
og terrenget omkring huset. Luftavtrekk over tak er best og ber brukes.
hvor dette er mulig. Lufteventilene rna
ikke sperres av planter eller tildekkes
pa annen mate, hverken under byggingen eller sen ere.
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