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0 Generelt

01 Innhold
Dette bladet behandler fundamentering med ringmur og 
kryperom som ventileres med uteluft, se fi g. 01. Det er 
lagt spesiell vekt på å vise nødvendige tiltak for å unngå 
fuktskader på huset.

02 Bruksområde
Ringmur med kryperom kan være et alternativ til golv di-
rekte på grunnen ved kjellerløs fundamentering. Løsningen 
er aktuell på fl ate og småkuperte tomter og i framkant av 
bygninger i skrånende terreng. Fundamentering med golv 
direkte på grunnen er generelt et bedre alternativ der for-
holdene ligger til rette for det.

03 Erfaringer
Fuktskader på undersiden av golvkonstruksjonen som 
følge av for fuktig klima i kryperommet, er svært utbredt. På 
trebjelkelag arter skadene seg som soppskader. Lettbetong-
elementer kan få korrosjon på armeringen med påfølgende 
avskalling av lettbetongen som dekker armeringen. For å 
unngå skader er det derfor avgjørende at luftfuktigheten i 
kryperommet holdes nede på et forsvarlig nivå. Tilgangen 
på fuktighet begrenses ved å:
− sørge for at utvendig terreng tildannes med permanent 

fall fra bygningen
− drenere kryperommet hvis det ligger lavere enn terrenget 

utenfor
− dekke til grunnen i kryperommet med plastfolie for å hindre 

fuktavdunsting
Samtidig må det sørges for at fuktighet transporteres bort 
ved tilstrekkelig ventilasjon av kryperommet. Fuktbeskyt-
telse og ventilasjon behandles nærmere i pkt. 22 og 23.
Kryperommet må ikke brukes som lagerplass for materialer, 
husholdningsutstyr o.l.
Utbedring av skader i kryperom er behandlet i Byggforvalt-
ning 721.211.

04 Henvisninger
Plan- og bygningsloven (pbl)
Teknisk forskrift til pbl (TEK) med veiledning
Standarder:
NS-EN 206-1 Betong – Del 1: Spesifi kasjon, egenskaper, 

fremstilling og samsvar
NS 3015 Forskalingsblokk
NS 3120 Mur og pussmørtler – Prøving – Egenskaper og 

klassifi sering
NS 3576 Armeringsstål – Mål og egenskaper – Del 1–4
Byggdetaljer:
451.021 Data for frostsikring. Del I og II
471.011 U-verdier. Etasjeskillere
514.221 Fuktsikring av bygninger 

Fig. 01
Ringmur og kryperom som ventileres med uteluft

520.241 Vindforankring av trehus 
521.011 Valg av fundamentering og konstruk sjoner mot 

grunnen
522.351 Trebjelkelag. Dimensjonering og utførelse
522.355 Etasjeskiller med trebjelkelag. Varmeisolering og 

tetting
Gruppe 523 Yttervegg
Byggforvaltning:
721.211 Skader i kryperom. Årsaker og utbedringsmulig-

heter

1 Materialer

11 Betong
Betong i ringmur og skillevegger skal være i bestandighets-
klasse M45 og fasthetsklasse minst B25 etter NS-EN 206-1. 
Overdekningen over armeringen skal være minst 25 mm.

12 Betongblokk og blokk av lettklinkerbetong
Det må bare brukes blokker fra produsent som har kvali-
tetsstyringssystem sertifi sert av Kontrollrådet for betong-
produkter.

13 Forskalingsblokk
Forskalingsblokker skal tilfredsstille kravene gitt i NS 
3015.

14 Mørtel
Murmørtel skal tilfredsstille kravene i NS 3120.
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15 Folier
Som fuktsperre på grunnen brukes 0,2 mm tykk polyety-
lenfolie i størst mulige bredder. Det anbefales å bruke folie 
med kvalitet i henhold til produktnorm 8000 (Plastindustri-
forbundet).

16 Trematerialer
Det kan være en fordel at golvbjelker, svill, lekter og stub-
beloft er av trykkimpregnerte materialer. Med riktig utførelse 
av kryperommet er trykkimpregnerte materialer vanligvis 
ikke nødvendig.
Fuktømfi ntlige plater må ikke brukes til stubbeloft.

17 Armeringsstål
Til armeringsstål brukes kamstål i henhold til NS 3576.

2 Utførelse

21 Atkomst til kryperommet
For å kunne inspisere kryperommet bør avstanden fra un-
derkanten av bjelkelaget til grunnen under huset være minst 
0,5 m. Luke i ringmuren eller lem i golvet er nødvendig slik 
at man kan komme til for å inspisere alle deler av kryperom-
met. Det må også være tilsvarende åpninger i innvendige 
skillevegger, se fi g. 232.

22 Fuktsikring
221 Overfl atevann. Overfl atevann må ikke kunne renne inn i 

kryperommet eller inn til ringmuren. Terrenget bør utformes 
slik at det blir et permanent fall på minimum 1 : 50 fra huset 
i alle retninger og helst inntil en avstand av 3 m fra huset. 
Eventuelt må vannet ledes bort på annen måte.

222 Kryperom over terrengnivå. Dersom det er praktisk mulig, 
bør man tildanne grunnen i kryperommet slik at det alle 
steder ligger over terrenget utenfor. Er grunnen telefarlig, 
kan det likevel være behov for drenering av fundamentkon-
struksjonen.

223 Kryperom under terrengnivå. Ligger grunnen i kryperommet 
helt eller delvis under utvendig terreng, må man hindre at 
vann samler seg under huset. Eventuell drenering må stå i 
god forbindelse med utvendige drensledninger.

224 Plastfolie mot grunnen. Rydd grunnen i kryperommet for alt 
organisk avfall og avrett om nødvendig med f.eks. sand eller 
grus. Dekk den deretter med plastfolie. Plastfolien legges ut 
for å hindre avdunsting fra grunnen. Der grunnen i krype-
rommet ligger under utvendig terreng, bør avrettingen sørge 
for at det blir fall mot ringmur eller mot en sentralt plassert 
renne (drensgrøft) hvor vann kan få avløp. Se fi g. 224 a, b 
og c. Grunnen må være jevn og fri for bygningsmaterialer 
og rask. Legg folien med god overlapp i skjøtene og slik at 
det ikke kan samle seg vann på oversiden. Danner det seg 
likevel punkter hvor eventuelt inntrengende vann kan samle 
seg, må plastfolien perforeres slik at vannet kan dreneres 
ned. Avslutt folien ca. 0,1 m fra ringmuren slik at ev. kon-
densvann fra ringmuren eller overfl atevann som trenger inn, 
kan dreneres ned.

23 Ventilasjon
231 Ventiler. Tabell 231 viser hvor mange ventiler som er nød- Ventiler. Tabell 231 viser hvor mange ventiler som er nød- Ventiler

vendig i ringmuren for å oppnå tilstrekkelig ventilasjon til 
å transportere bort fuktighet. Tabellen viser også at antall 
ventiler i ringmuren kan reduseres ved bruk av ventiler over 
tak.
Hvis etasjeskilleren består av lettbetong tykkere enn 0,15 m, 
bør antall ventiler økes med 50 %. Disse overskytende venti-
lene kan tettes igjen når lettbetongdekket er blitt tilstrekkelig 
tørt (etter 2−3 år).
I tabellen brukes «vindutsatt sted» for frittliggende hus i 
åpent terreng, og «ikke vindutsatt sted» for tettliggende 
bebyggelse. I tvilstilfeller brukes «ikke vindutsatt sted».

Eksempel: Etasjeskillerens areal er 110 m² og nødvendig 
netto ventiltverrsnitt 0,110 m². Hvis man ikke har avtrekk 
over tak, må man ha minst 12 ventiler i ringmuren (vindutsatt 
sted). Fører man derimot én ventil i kanal over tak, kan man 
klare seg med 8 ventiler i ringmuren.

Fig. 224 a
Fuktisolering av kryperom hvor marken i sin helhet ligger lavere enn terrenget utenfor og med fall mot innvendig drenering
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Fig. 224 b
Fuktisolering av kryperom hvor marken innenfor ringmuren i sin helhet 
ligger høyere enn terrenget utenfor

Fig. 224 c
Fuktisolering av kryperom hvor marken i sin helhet ligger lavere enn 
terrenget utenfor og er tildannet med fall mot ringmuren

Tabell 231
Nødvendig antall ventiler i ringmur ved bruk av 0,15 m x 0,15 m ven-
tiler med netting og utvendig deksel av presset plate (40 % effektivt 
areal). 
Tabellen angir hvor mange ventiler man kan klare seg med hvis man 
bare har ventiler i ringmuren eller fører en, ev. to ventiler i kanal over 
tak. Ventiler over tak skal ha min. tverrsnitt 0,1 m x 0,1 m og plasseres 
i henhold til fi g. 233.

Etasje-
skillerens

areal

Antall ventiler ført i kanal over tak

m² 0 1 2

50 6 5 3
60 8 6 4

70 8 6 4

80 9 6 5

Vindutsatt 90 10 7 5

sted 100 11 7 5

110 12 8 6

120 13 8 6

130 14 9 7

140 15 9 7

150 16 10 8

50 8 6 4
60 10 7 5

70 12 8 6

80 13 8 6

Ikke vind- 90 15 9 7

utsatt sted 100 17 10 8

110 18 11 9

120 20 12 10

130 22 13 11

140 24 14 12

150 25 14 12

232 Plassering av ventiler. Ventilene må gå rett (horisontalt)  Plassering av ventiler. Ventilene må gå rett (horisontalt)  Plassering av ventiler
gjennom veggen og plasseres så høyt over bakken som 
mulig, minimum 0,15 m. Beplantning o.a. må ikke stå foran 
ventilene. Ventilene må plasseres slik at det ikke blir lommer 
med dårlig luftveksling. Det er spesielt viktig med ventiler 
så nær alle hjørner som mulig, helst nærmere enn 0,1 m. I 
innvendige skillevegger må man lage rikelig dimensjonerte 
åpninger som sikrer ventilasjon i hele kryperommets utstrek-
ning, se fi g. 232.

Fig. 232
Eksempel på plassering av ventilasjonsåpninger i kryperom
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233 Ventiler over tak. Ventiler ført i kanal over tak gir den sikreste  Ventiler over tak. Ventiler ført i kanal over tak gir den sikreste  Ventiler over tak
gjennomluftingen av kryperommet. Kryperom som ikke har 
muligheter for krysslufting eller god gjennomlufting, f.eks. 
under sokkeletasjer, bør derfor alltid ventileres over tak. Se 
fi g. 233.
Ventilasjonen kan også suppleres med mekanisk avtrekk.

24 Fundamenteringsdybde
241 Grunn som ikke er telefarlig. På byggegrunn av fjell eller 

ikke telefarlige jordmasser kan ringmuren fundamenteres 
grunt. Fundamenteringsdybden i jordmasser bør være minst 
0,3 m under ferdig terreng.

242 Grunn som er telefarlig. På telefarlige jordmasser bør ring-
muren normalt fundamenteres til frostfri dybde. Byggdetaljer 
451.021 oppgir maksimal frostdybde i jord for alle landets 
kommuner.

243 Redusert fundamenteringsdybde. Hvis det legges isolasjon 
under ringmuren, kan fundamenteringsdybden reduseres til 
0,3 m, se fi g. 243. Dette er mest aktuelt i forholdsvis mildt 
klima hvor det kan brukes moderate isolasjonstykkelser.
Maksimal frostmengde, F100, og årsmiddeltemperatur, θm, for 
landets kommuner er gitt i Byggdetaljer 451.021. Nødvendig 
isolasjon med ekspandert polystyren (densitet 30 kg/m³) er 
gitt i tabell 243.

Fig. 233
Eksempel på lufting av kryperom ved skrånende terreng
Der en ikke kan oppnå krysslufting av kryperommet med ventiler i 
muren, kan man sørge for ventilasjon over tak på en side.

Tabell 243
Tykkelse t (mm) og bredde B og b (m) på isolasjon under ringmur

Årsmiddeltemp. θm Frostmengde, F100 (h°C)

°C 5 000 10 000 20 000 30 000
3 80 120
5 40 40 60 100
7 40 40 60 100

B (m) 0,5 0,5 0,75 1,0
b (m) 0,5 0,5 0,5 0,75

25 Vegger i kryperommet
251  Dimensjonering. Ringmuren og innervegger må utføres 

slik at de kan oppta de lastene de blir utsatt for uten å få 
skadelige deformasjoner. Tverravstivning må vurderes for 
lange ringmurer med forskjellig terrengnivå på utsiden og 
innsiden.

252 Ringmur (yttervegg). Ringmuren kan utføres f.eks. i betong, 
med forskalingsblokker eller som murverk av lettklinkerblok-
ker eller betonghullblokker. Se fi g. 252 a, b, og c.
Muren bør tilleggsarmeres over innføring for vann og av-
løpsrør og rundt andre større åpninger.
Se for øvrig blad i Byggdetaljer gruppe 523 (yttervegg) om 
utførelse av ringmuren.

253 Innervegger. Vegger i kryperommet som understøtter inn- Innervegger. Vegger i kryperommet som understøtter inn- Innervegger
vendige bærevegger i huset, må ha tilstrekkelige åpninger 
for inspeksjon og gjennomlufting. Understøtting i krype-
rommet kan også utføres med en bærebjelke på pilarer 
til samme dybde som ringmuren. En slik løsning gir god 
gjennomlufting, men er mer følsom for setninger.

254 Forankring. Hus av tre må forankres til ringmuren. Avstanden 
mellom ankrene avhenger av vindforholdene på stedet. Se 
Byggdetaljer 520.241.

Fig. 243
Plassering av isolasjon under ringmur ved redusert fundamenterings-
dybde
Innvendige skillevegger isoleres tilsvarende, men med bredde b (m) 
på begge sider.
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Fig. 252 a 
Ringmur støpt i betong. Terrenget innenfor ringmuren ligger lavere enn 
terrenget på utsiden.

Fig. 252 b
Ringmur av lettklinkerblokk. Terrenget innenfor ringmuren ligger høyere 
enn terrenget utenfor.

Fig. 252 c
Ringmur av betonghullblokk på fjellgrunn
Dersom det er fare for oppstuing av vann på innsiden av muren, bør 
sålen støpes på kult.

26 Etasjeskiller
261 Varmeisolasjon. TEK krever at maksimal varmegjennom-

gangskoeffi sient (U-verdi) for etasjeskillere mot det fri i 
bolighus o.l. skal være 0,15 W/(m2K). Byggdetaljer 471.011 
viser nødvendige isolasjonstykkelser for å oppfylle dette 
kravet. Dersom kravene til U-verdi for etasjeskilleren ikke 
er tilfredsstilt, kan blant annet varmeisolasjon omfordeles 
mellom de ulike bygningsdelene, forutsatt at totalt varmetap 
fra bygningen ikke øker, se Byggdetaljer 471.018 Dokumen-
tasjon av forventet energibruk i bygninger. Varmetapsram-
mer.

262 Trebjelkelag. Byggdetaljer 522.351 og 522.355 viser utfø-
relse av trebjelkelaget. Der kryperommet er så lavt at arbeid 
ikke kan utføres nedenfra, er plattformgolv mindre aktuelt 
fordi un dergolvet her vanligvis blir lagt før isolasjonen. Av 
samme grunn er det en fordel å velge en framgangsmåte 
der stubbeloftet kan legges ovenfra. Eksempler på utførelse 
er vist i fi g. 262 a og b.

Fig. 262 a
Bjelkelag med stubbeloft
For å sikre god lufttetting bør man bruke vindsperre også der stub-
beloftet er av plater.
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Fig. 262 b
Tilslutning yttervegg−bjelkelag med stubbeloft
Brett vindsperra i hjørnene og klem den godt mot kantbjelken.

263 Dekkeelementer. Elementer i lettbetong monteres vanligvis  Dekkeelementer. Elementer i lettbetong monteres vanligvis  Dekkeelementer
med min. 0,1 m opplegg på mur.

27 Ledninger
Ledninger og ledningsoppstikk i kryperommet må frost-
sikres. Vannledningen og spillvannsledningen bør isoleres 
sammen slik at varmeavgivelsen fra spillvannsledningen 
kan komme vannledningen til gode. Varmekabel kan være 
nødvendig i tillegg. Eventuelt innvendig nedløp fra tak må 
også frostsikres.

28 Skorsteinsfundament
Skorstein og peis må ha fundament av betong på grunnen 
i kryperommet. Feieluken må ikke plasseres i kryperom-
met.
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