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Kryperommet og rate
Kryperommel har i mange iir va:rl vanlig som grunnkonslruksjon for smahus. Sa:rlig har den visl seg akluell for
rekkchus og enkelle Iypcr ferdigc seksjonshus der man har
oppnadd en rasjonell og produksjonsmes ig rimelig fundamentering. I skrall lerrcng der boliger med sokkelelasje er
en meget anvendl huSlypc, har kryperomslesningen va:rl og
er fremdeles et godt allernaliv Iii f.eks. golv pa grunnen.
Kryperommel er i prinsippel el luftel hulrom under el
bjelkclag hvor den lradisjonelle kjelleren er sleyfel, og IlVor
en ringmur eller delemur begrenser krypcrommels slerrelse
til aile sider. Byggeforskriflene tillaler i dag en minimumsavsland mellom jordoverflalen i kryperommel og' bjelkelagel pa 0,30 m.
I var smiihusbygging bcstar bjelkelag over kryperom hovedsakelig av treverk, og ved ugunstige fuktforhold i kryperommet vii treverket lett angripes av mikroorganismer (ratc,
sopp 0.1.) som kan bryle ned Ireet pa ganske kort lid.
All rate i lrehus skyldes sopp. For at trevirkel skal by pii
muligheter til soppveksl, kreves al ITeverkel inneholder en
viss mengde fuktighel, for de fleste soppers vedkommende
fra 25-35%, og al temperaluren verken er for lav eller for
hey. SOl?pene har sin beSle vekSI i temperaluromrildel
20-30°C. Blir lemperaluren for lav, stopper vek ten, men
viI ta seg opp igjen vcd forheyel lemperaturnivii.
Nar Ireverket ratner, miSter det sin opprinnelige truktur
og sine mekaniske egenskaper. Det vii si al brereevnen
svekkes og etterhvert edelegges med de Felger delle viI fii
for bygningskonstruksjonen.
Et kryperom vii kunne vrere en utmerket vekstplass for
sopp. Fuktbetingelsenc vii v.cre oppfylt gjennom avdunsling
av jordfuktighet fra grunnen lekkasjer i selve husets installasjoner, kondens pii grunnmur og stubbelofl eller innlak
av overflatevann gjennom sprekker i grunnmur cller ventilasjonskanaler. Temperaturforholdene viI ogsil i mange
tilfeller va:re innenfor det gunstige omrildet, avhengig av
isolasjoncn i bjelkclagct og ventilasjonskapasiletcn.
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Krypcromsundersekelsen 1980 ble utfert mcd ekonomisk
bisland fra Norsk Hussoppforsikring. Gjensidig. [deen bak
denne . iste undersekelsen var a 'e pii noyaktig de . amme
hus som ble undersekt i 1972-73 hvor resullalene ble offentIiggjorl i BI :a:nrykk 220. Man enskel med delle a finne
felgende:
a. Hva har skjedd med disse husene i lepet av 7-8 ar? .
b. Var de riid om ulbedring som NBI ga den gang, lilslrekkelige og riklige?
c. Har eierne av holigene reager! pii de resulWlersom forel;)
i 1972-73'1
d. Er kryperommel fortsall en risikofylll konstruksjon, og
mil den Vlcre det?
For a gi en bredere orienlering om undersokelsen i 1972-73
og fortsetlelsen i 1980. vii del her va:re nedvendig ,1 gi en
del grunnleggende opplysninger.
Den f0rsle kryperomsundersekel en startet i Trondheimsomriidet i september 1972 og fortsalle pii Tynsci i 0s1erdalen i april 1973. Videre ble boliger i Bergens-omriidel og
Ullen aker/Eid. voll undersekl i mai 1973.
De forskjellige omriidene ble valgt ut fra enskel om ii se
mrrmere pa klimalypenes inn irkning pii forholdene i
kryperom. hyggepraksis i de forskjellige deler av landet og
fundamelllering pa ulike arter byggegrunn.
Utvah~cl av hus som skulle underS0kes. ble forelatl i . amarbeid med de lokale bygningsmyndigheter og enkelte
Slerre byggelag. Forutselningen val' at vi ikke skulle se pil
bygningcr hvor del allerede var oppdaget skader. men pi!
el helt frill grunnlag undersekc et anlall tilfeldig valgle hus.
Ut fra de adresscr og tillalclscr som val' gill, valgle vi en del
bygg mecl forskjelJig bruk av krypcrol11slesninger og undersekle dissc na:rmere sa langt den salle tiden rakk.

Felgende alltallhllS ble IIl/dersekl pa hl'ert sted i 1972-73 og
i 1980:

1972-73

1980

30
13

25

19
19
81

15
16

Trondheim
Tynset
Bergen
Ullensaker/Eidsvoli
Totalt

11

67

Det reduserte antallet i den siste unders0kelsen skyldes at
en del har gravd ut kryperommet og erstattet dette med kjeller samt at vi ved et par tilfeller ikke fant folk hjemme til
tross for gjentatte bes0k.
Av aile som i 1972-73 var oppf0rt med skader, totalt 36
boliger, er 28 kommet med i den nye unders0kelsen. De
resterende 8 hadde stort sett gravd ut til kjeller.
Av 45 som ikke hadde skader tidligere, er na 6 stk. fait fra
pii grunn av det sam me.
De unders0kte hustypene kan stort sett inndcles i 3 forskjellige grupper:
a. 1- og 2-etasjes hus uten kjeller med kryperom under he Ie
huset (frittstaende og i rekker)
b. 1- og 2-etasjes hus med kryperom under deler av huset
c. 2-etasjes hus med sokkeletasje, med kryperom under
beboelsesrom i fremkant av sokkel

Det totale antall skadetilfeller i 1980 pi! 31 rna derfor sees i
Iys av dette.
De 31 skadetilfeller i 1980 fordeler seg slik:
Av 18 tidligere skadetilfcller som ikke hadde endret konstruksjonen eller utbedret kryperommene, har 16 0kende
skader, mens skadene ito til feller, uten pilviselig grunn, ikke
har utviklct seg videre pii disse iirene.
Av et antall pii 39 som ikke hadde skader iI972-73, har na
13 fatt st0rre eller mindre skader.
Av samtlige hus som ble unders0kt i 1972-73, var 45 uten
skader av noen art i kryperommet (55%). Av disse har 6
end ret konstruksjoncn slik at de ikke har va:rt unders0kt pol
nylt, og 13 har fatt nye skader. En star da tilbake med 26
boliger sam har va:rt uten skader biide f0r ag nii.

Ut fra IIlgal/gsplll/ktet i 1972-73 med Slul/dersekte hilS, kal/
det som har skjedd frarn til 19S0 Jremslilles slik:

Ved unders0kelsen i 1972-73 ble de funne skadene gradert
etter st0rrelse og omfang og benevnt slik:
Store skader:
Skader sa alvorlige at konstruksjonen allerede er 0delagt og
det er fare for at den kan falle sam men hell eller delvis.
Soppangrep i ferd med a bre seg til andre deler av boligen.
Middels skader:
Dette betegner skader som er omfattende nok til at de
snarest b0r utbedres. Fremfor alt rna fukttilgang stoppes og
ventilasjon forbedres slik at endrede forhold i kryperommet
kan forhindre videre soppvekst.
Sma skader:
Her er funnet soppdannelser pa materialene som indikerer
at fuktforholdene i kryperommet ikke er som de ska\.
De fleste unders0kte boligene var bygd i tidsrommet 196070, med de eldste fra 1954 og nyeste fra 1971. r ett tilfelle
hadde boligen brent ned og var gjenoppbygd i sam me form i
1977. Den hadde allerede sma skader.
Skadenes omfang varierte fra begynnende soppdannelser
pa stubbeloft og bjelker til temmelig 0delagtc trebjelkelag
og sviller.

Feigel/de oppsetl vise/" fllllne skader i 19S0, lIIed tilsvarel/de
fWIll i 1972-73 i parelltes:
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SeklOr med tykk strek: Skader /972-73
Sektor med lyllIl strek: Skoder 19S0
Skrallerl sektor: Ikke med i
rllldersekeisell 19S0

Skadearsaker
Arsakene til skadene kan summeres opp slik:
1. For lite ventilasjon, det vii her si for fii og for sma venliler
i yttermur
2. Tellede vcntilapninger i l-:alde deler av aret
3. For lavt liggende vcntiliipninger som leder overflatevann inn i krypcrommet
4. Kryperommet brukt sam lagerplass
5. Manglende fuktspcrre pa grunnen
6. Fuktsperre lagt fei!
Hovedarsaken viser seg ii va:rc en kombinasjon av pkt. 1 og
5. Dersam disse punktene er utf0rt tilfredstillende, er sam
regeJ de andre punktene av mere underordnet betydning
med unntak av pkt. 2.

Skadetilfeller i
% avantall

25
11
15

(30)
(13)
(19)

2 (4)
1 (O)
2 (1)

1 (2)
3 (4)
2 (3)

1 (4)
4 (6)

44
45
53

(40)
(60)
(50)

16

(19)

1 (O)

1 (O)

5 (7)

44

(40)

8 (5)

Fremdeles ulen
skoder

Totalt antall skader 1972-73: 36
Totalt antall skader 1980: 3 I hvorav 2 fortsatt har skader,
men de har ikke utviklet seg siden sis!. Tallet pii 0kende ellcr
nye skader kan derfor seltes til 29.
Her rna det legges til at av de opprinnelige 36 boliger mcd
skader, er 8 ikke med i den nyc unders0kelscn slik at grunnlagstallet i realiteten er (36 - R) = 2R. Av dissc 28 har I()
utb~dre~ sine kryperom siden 1973, og undcrs0kelsen viste
at dlsse tkke har skader na. Av grunnlagstallet for bed0mmels~ a~ skadeantallet pil 36 rna man derfor for il dra sammenhkn1ll'g med arets unders0kelse redusere dette til 18.

Soppskodel swbbelofl i dlldig I/Iflellolllllle av kryperomlllel

Kommentarer til arsakene:
Pkt. I
I SV<rrt mange tilfeller er ventilarealct for lite. Det viscr seg
ogsa a va~re en lendens til al f1uenetting innc i ventilene
«gran) igjen av stev og skill, noe som reduserer luftgjennomstmmningen vesentlig. Mange ventiler cr utslyrt mcd
utvendig ventildekscl av stc:ilplatc med utstansedc iipninger
i. Et slikt deksel rcduscrcr ventilarcalct med opp mot 60%,
og dette rna taes med i betraktning ved dimensjonering av
gjennomstrommingsapning.
Pkt. 2
Undcrs0kelsen visle at mnnge frcmdeles teller igjcn ventilene am vintcren av frykt for frosne vannror og kalde golv.

Tettet velllil

Pkt. 3
Endring av terrenghoydcn lungs grunnmurer kan ha mange
arsaker. I hovcdsak er det onske am
redusere Irappehoyden samt unnga sprang mcllom dmterskel og utvcndige
terrasser. Blomsterbed og beplantninger langs murene gjor
ogsa sitt til a oke tcrrenghoyden og dermed reduscre avstnnden fra terrengaverflate til ventiJ.

a

Sopp Ptl lekter over vWlllbasscflg. Tydelige spor etter JlWlI1
inl/ gjemlom vclItil

Velltiler godt gjel//t lII' gress, 11Ied sterkt reduser/

velltil{/.~jolls

ejJekt
Pkt. 4
Oct ble funnet f1ere tilfeller del' kryperommcl val' benyttet
som lagcrplass for ved, trematerialer, gamle mobler ag
an net. I et pnr til feller val' OgSil kryperommet brukt sam
potetkjeller med kataslrofale folgcr for konstruksjoncll i
huset.

Shuler P(I bjelker og stubbeloJt

Krypcrol1l11lct bmk/ ,\'0111 !agcrplass

KraJtige rfl/esk{/(Ier i bjclkelag ettcr 1'(/Il11lekk(1,\je i (/\'Iopsror.
Jevl/fig illspek.\joll kl/1lf1c Jorhi/l{lrct dctte.

Pkl. 5
I de tilfeller hvor gamic skader hadde utviklet seg videre,
var manglende fuktsperre pa grunnen hovediirsak. En del
av de nye skadene kan og atilbakef0res til delle.
God venlilasjon hadde i noen til feller forhindret en hurtig
sopputvikling der fuktspcrre manglet, men over disse S
iirene mellom unders0kelscne kunne en klart sin fast at
dcstruks.ionsprosessen var i gang.
Pkt. 6 .
Enna henger dessverre den praksisen igjen som ble fulgt f0r
1972, om legging av fuktsperren helt ut til yttermurer og
med belastning med sand lanos kantene. Ut fra helt ideellc
forhold var dette riktig. men unders0kelsen i 1972-73 ga
helt Klare svar pa at fo~llOldene . a a si aldri er idee lie med
hensyn til de faktorer som pavirker resultatel. Oct viste seg
at vann fra luftcventiler og konden at fra murcr rant inn pi!
fuktsperren og dannet bassenger der. NBls nye informasjon gjennom sa:rtrykk og byggdetaljblad like elter 1973 ga
derfor klar beskjed om dettc og anbefalte 100 mm avstand
mellom fuktsperre og grunnmur langs allc kantene. I noen
tilfeller fant man na at endringenc ikke var utr0rt, - og
soppskadene I?lkende.

Vurdering av undersekelsene samt
resultatenc
Unders0kclsene har gitt en del klare svar pii ting vi ensket
il fa vite, men har ogsa reist nocn sp0rsmiil som det ber sekes
ii Finne svar pa.
Ferst og fremst har resultalene na vist at de forslag til utbedring som ble gill elter unders0kelsen i 1972-73, har v<crt
riktige.
Aile 35'}'o av unders0kte boliger i 1972-73 som hadde
skader oc. som har utf0rt endringer i henhold til NBIs fors.lag, h~r;<'1 fait fine forhold i kryperommene, uten en viderc
ulvikling av tidligere skader. At bare ca. 1/3 av de bcsekte
har rcagert er en annen sak som blir behandlet senere.,
Under'0kclsen har ogsa pavisl at skadene eker. Hele 16
av 28 (57%) som hadde skader f0r, har fiill0kendc skader,
mens:2 har uendrcde forhold. Samtidig har 13 av 39 (33%)
uten skader f0r na fait skader. Delle beviser klart at cnten
har NBIs informas.ion cUcr forrigc unders0kelse va:rt for
darlig, eUer de bemrte har ikke forstatl alvoret ved at soppog rateskaqer-oppstar i boligene og har unnlatt a reagere.
Oct kan legges til at for hvert undersekt hus fikk eicrne
etter ferste unders0kclse tilsendt en kopi av den delen av
rupportcn som gjaldt den aktuelle boligen, cnten direkte
fra NBI eUer via kommuncingeni0ren. Sa:rtrykk av rapporten ble offentliggjort og kommentert bade i dagspresse
og kringkasting.
Skal man se resultatene Era nasjonaI0konomisk synspunkt
er det klan at mange bygg med kryperom er i ferd med a
edeJegges - og pantet for laneinstitusjoner i ferd med :1 forringes. Reparasjoner og utbedringer kan i mange tilfeller
komme opp i betydeligc belep.

"va kan gjores?

Fllktsperre /lIgt/leltlllti/11II1r. /{olldel/s(// fm I/lllrell liar rem
illll po sperren og dal/I/et 1'{/Ill/dlll/l1l/er. Store sa//II/slag I) der
pii fllktigc for/lOld.

SI'{/!r/

Undersekelsen har slatt fast at dersom kryperom bygges
eHer bestemte anvisninger Iwor tilstrekkelig ventilasjon
og fuktsperre pa grunncn er hovedpoenger, kan kryperoms10sningen fremdeles vrere en aktuell mulighel. Det
forutsette imidlertid at beboeme ikke siden endrer forholdenc og at de tar de hensyn som er n0dvendige for at
kryperommet skal fungere.
Mange kryperom kan reddes ved svrert enkle midler. VentiJasjon og fuktsperre er ogsa her de viktigste virkemidlene.
NBIs byggdetaljblad A 521.203 kan trygt f0lges, og bladet
angir ogsii ventilas.ion over tak som en viktig faktor under
plan legging eller utbedring av kryperom.
Oct kan by pii problemer ii gi en informasjon som er tilstrekkelig for at planleggere, byggere og beboere skal unngii
den risikoen som diirlig utf0rte kryperom medf0rer.
Utf0relse av gode, riktige kryperom burdc derfor kanskjc
inngii i lanebetingelsene fra Husbanken ellerandre institusjoner. Oct ville ogsa vrere realistisk at kryperom inngikk i
de enkclte kommuners byggekontroll f0r del utstedes ferdigattesl. Sammen med dette ville det v:rrt 0nskeJig at
informasjon til brukcrne ble intensivert ved hjelp av brosjyrcr, bruksanvisninger 0.1.
Kryperommet kan v:rre en risikofylt konstruksjon, men den
hchover slctt ikke v<cre del.

skad('1 slIIhbeiofl

Dokumentasjon
Som bilag til rapparten f"1lgcr rotog.rafier fra unuers\'Jkelsen. Oppdragsgiveren fill' ogsa Cl oppsetl mt:d detal.icn bcskrivelse av cvl. skader sam! fnrslag tilulbcdrinc. for samtIige undcrs0kte kryperom. Rcsultatcne fra tidlig"Crc undcrs0kelse er her stilt sammcn mcet llhscrvasjoncllc fra IYHO.
Delle Oppscllct er imidlcnid ikkc mel! i dcnnc artikkclcn
fordi del er oppdragsgiverclls cicndolll.
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