FUGTGUIDE VEJEN TIL EN
KÆLDER UDEN FUGT

Denne guide er udviklet af DRYTECH for at hjælpe private husejere og ejer- og andelsforeninger med
at fjerne fugt i kælderen.
Når du har læst guiden, kender du mere til de faser, du skal igennem for at få den løsning, der passer
bedst til dine udfordringer med fugt i din kælder.
Guiden sparer dig forhåbentligt også tid i planlægningen og giver overblik over hele processen med at
komme fugtproblemer til livs.
Med DRYTECHS Fugtguide er du bedre rustet til at forhandle med leverandører og vælge den
løsning, der passer bedst til dit hus eller din ejer- eller andelsforenings.
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FUGT I KÆLDEREN SKAL
MAN IKKE LEVE MED
En kælder, der lugter surt, eller kældervægge
hvor pudset og maling falder af, er et kendt problem i mange huse, boligblokke og erhvervsejendomme. Der er mange løsningsmuligheder, og
hvilken løsning der er bedst afhænger af, hvem
du spørger. Denne guide er en hjælp til alle, som
skal istandsætte kælderen, eller som ønsker at
forbedre kælderen, så den fx kan anvendes til
beboelse.

For høj fugtighed kan give alvorlige problemer.
Konsekvensen ved at have forhøjet fugt i kælderen kan være meget alvorlig.

FUGT I KÆLDEREN BØR UNDERSØGES
En analyse1) fra 2013 viser, at fugt har skabt
problemer i 34 procent af alle kældre inden for
de seneste fem år. I den forbindelse udtaler Tine
R. Sode, som er fagekspert hos Bolius, at hun
endnu ikke har målt en kælder uden forhøjet
fugtniveau.

●

Hvis du har en kælder, er den med stor sandsynlighed også fugtig. Men det er først et problem,
når fugtniveauet er så højt, at huset og dets beboer tager skade af det. Derfor er det en god idé
at få målt fugtniveauet.

Fugt i kælderen giver:
●
●
●

●
●

●

Forhøjet risiko for skimmelsvamp i huset
Forhøjet risiko for hussvamp
Forhøjet risiko for kronisk astma og allergi
Risiko for råd og mug i møbler og tøj
Lugtgener
Pudsafskalning, fugtskjolder og saltudtræk
på væggene
Højere varmeudgifter, da en tør væg isolerer
bedre end en fugtig

Derfor betyder fugt i kælderen også, at ejendommen vil være mindre værd ved et salg.
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AT FJERNE FUGTEN ER EN
VIGTIG INVESTERING
En investering i at fjerne kælderfugt betaler sig
typisk hjem i løbet af 5 til 10 år, eller i det øjeblik,
du skal sælge din bolig.
En investering i at fjerne fugt i kælderen er en
at de vigtigste investeringer, du, din boligforening
eller din virksomhed kan foretage i ejendommen.
Investeringen kan beskytte familiens, beboernes
og brugernes helbred og forbedre ejendommes
sundhedstilstand.
Når man vælger at fjerne fugt i kælderen, giver
det umiddelbart ikke de store, synlige forandringer i huset sammenlignet med for eksempel
køb af nyt køkken eller bad. Det kan dog have en
meget stor betydning for trivslen i ejendommen
at få fjernet fugten i kælderen.
NÅR KÆLDEREN FÅR EN NY FUNKTION,
OPSTÅR PROBLEMERNE
Hvis du ændrer på brugen af kælderen, vil det
med stor sandsynlighed give fugtproblemer. Stort
set alle kældre fra før 60’erne har opstigende
grundfugt. Kældrene i gamle huse er utætte og
blev tidligere kun brugt til opbevaring af kul og
koks, redskaber samt til fyrrum og viktualierum.
Derfor var fugten ikke noget problem.
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I dag ønsker mange at bruge kælderen til andre
formål - både vask og opbevaring af tøj, ophold
og beboelse. Når du ønsker at ændre eller har
ændret brugen af kælderen fra det oprindelige
formål, vil du med stor sandsynlighed få et fugtproblem.
Problemer opstår typisk, hvis:
●

●
●
●
●

Du har skiftet energikilde fra olie til en anden
energiform
Du har isoleret kældervægge eller vinduer
Du har installeret badeværelse i kælderen
Du har lavet teenageværelse i kælderen
Du er begyndt at tørre tøj i kælderen

Du får problemet med det samme, når du tilfører
mere fugt eller lukker af for, at fugten kan komme
ud af kælderen.

DER ER PENGE
I EN TØR KÆLDER
Hvis du fjerner eller reducerer fugten i kælderen
permanent, er der også en økonomisk gevinst,
som er til at få øje på.
Magasinet ”Penge & Privatøkonomi”2) har besøgt
en familie i Københavns Nordvestkvarter, der har
investeret ca. 350.000 kroner i at fjerne fugt i kælderen på 95 kvadratmeter. Derefter er kælderen
indrettet, så familien kan bruge den til forskellige
aktiviteter. Denne forbedring har ifølge en ejendomsmægler øget husets værdi med omkring
en halv million kroner, selvom kælderen ikke er
godkendt til beboelse.

Når du har læst denne guide, vil du med stor
sandsynlighed have fundet vejen væk fra fugt
i kælderen. I nogle tilfælde betyder værdiforøgelsen ved en tør kælder, at du kan omlægge
lån og dermed i princippet få den tørre kælder
gratis.
I næste afsnit gennemgår vi 10 ting, du skal
vide, for at komme fugtproblemer til livs på en
måde, der passer til dit behov og de muligheder,
du har. Du får information om fordele og ulemper ved alle de løsninger, der er på markedet.

De billige kvadratmeter er ofte gemt i husets
kælder. Det er kvadratmeter, som du selv kan
få glæde af og tjene på ved et salg, hvis du gør
rummene mere tørre og lyse. Værdiforøgelsen
vil være endnu større, hvis kælderen kan godkendes som beboelse. Det betyder dog også,
at du så skal betale ejendomsskat af de ekstra
kvadratmeter.
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10 TRIN DER SKAL SIKRE DIG
EN TØR KÆLDER
Når du skal fjerne fugt i kælderen, står du over
for en større investering og mange beslutninger.

Modellen herunder giver et overblik over, hvad du
skal undersøge, og hvilke beslutninger du skal
træffe i den mest hensigtsmæssige rækkefølge.

KÆLDEREN HAR ELLER VIL FÅ FUGT

1
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GODE GRUNDE TIL AT FJERNE
FUGT I KÆLDEREN
Fugt i kælderen bør fjernes med det samme, hvis
fugten udgør et reelt sundhedsproblem. I andre
situationer kan det betale sig at fjerne fugten
for at opnå bedre trivsel i ejendommen og/eller
kunne bruge kælderen til nye formål.
Sundhedsproblemer og dårlig trivsel opstår i kælderen, som i andre rum, når fugten leder til dug,
kondens og skimmel.
FRA FUGT TIL SKIMMELSVAMP
Dug, kondens og dermed mulighed for vækst af
skimmelsvamp opstår som en kombination af tre
elementer:

1. Luftfugtighed – luft indeholder vand,

Det er kondenspunktet, der afgør, om du får problemer med skimmelsvamp. Kondens dannes, når
fugtig luft møder en kold væg.
Da temperaturen på ydersiden af kælderens
vægge typisk er seks til syv grader celsius en
meter nede i jorden, er der meget stor sandsynlighed for, at væggens temperatur i perioder er så
lav, at der dannes kondens.
Med kondens er der grobund for skimmelsvamp
og fugtskader i huset. Mange oplever det ekstra
slemt om sommeren, hvor luften er varmere og
dermed kan indeholde mere fugt end om vinteren.

hvor tætheden måles i procent

2. Luftens temperatur – måles i grader
3. Væggens temperatur – måles i grader
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GRAFEN VISER DUGPUNKTET - DEN TEMPERATUR KÆLDERVÆGGEN HAR, NÅR DER
DANNES DUG I FORHOLD TIL LUFTTEMPERATUR OG LUFTFUGTIGHED

TEMPERATUR
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Dugpunkt ved lufttemperatur på 17 C
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75%

Dugpunkt ved lufttemperatur på 20 C

Bagerst i fugtguiden finder du et link til en
hjemmeside3), hvor du kan beregne dugpunktet i
din kælder.
LAD OS TAGE ET EKSEMPEL:
Hvis der er 17 grader i kælderen, og luftfugtigheden
er 65 procent, vil der dannes kondens, hvis væggens temperatur er under 10,4 grad. Svampesporer findes naturligt overalt, og hvis der er dug
og kondens i kælderen, vil der altid opstå skimmelvækst.
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Dugpunkt ved lufttemperatur på 22 C

OG ENDNU ET EKSEMPEL:
Hvis du ønsker at bo i kælderen, hvor rumtemperaturen er 21 grader, og væggen er 9 grader, så
må luftfugtigheden højest være 45 procent for at
undgå, at der dannes dug og dermed skimmel.
En tommelfingerregel er, at hvis du skal bo i kælderen, skal rumtemperaturen være mellem 21 og
22 grader. Hvis kælderen bruges til opbevaring,
bør temperaturen være mellem 15 og 20 grader.

FIND UD AF OM DIN KÆLDER
HAR FUGTPROBLEMER
De sikre tegn på fugtproblemer er:
●
●
●
●
●
●

Der er saltudtræk på væggene
Der lugter jordslået eller muggent i kælderen
Der er skjolder på væggene
Puds og maling skaller af eller bobler op
Der er vand på gulvet
Der er skimmelsvamp

SALTUDTRÆK PÅ VÆGGENE
Der findes naturligt salt i mursten, mørtel og i
det danske grundvand. Saltet kommer frem, når
væggen skiftevis fugtes op og tørres ud. Derfor
er saltudtrækket typisk i et 5 til 10 cm bredt
bånd på væggen. Saltudtrækket viser sig typisk
som bobler bag malingen eller som små ”hvide
fimrehår”.

JORDSLÅET ELLER MUGGEN LUGT I
KÆLDEREN
Du kender sikkert lugten af et sommerhus, som
ikke har været i brug et stykke tid, og hvor der
trænger til at blive luftet godt og grundigt ud. Det
er lugten af jordslået inventar og en fugtlugt, som
også kan også opstå i kælderen.
I takt med at problemerne med fugt udvikler sig,
øges den jordslåede lugt også, men det er ikke
sikkert, at du opdager det. Med tiden bliver man
nemlig ”blind” overfor lugten af noget jordslået.
Derfor skal du lytte til dine gæster, hvis de gør
dig opmærksom på, at der lugter af “indelukket
sommerhus” i din kælder. Det er et tegn på, at der
er fugtproblemer og sandsynligvis skimmelsvamp.
SKJOLDER PÅ VÆGGENE
Skjolder på væggene er et tegn på fugt. Skjolderne kan være misfarvninger på grund af vandindtrængning, eller der kan være tale om vækst
af skimmelsvamp.
Se illustration på næste side

Saltudtræk på en ydervæg, hvor væggen skiftevis fugtes op og tørres ud.
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Hvis det derimod er sætningsskader, der er årsag
til vand på gulvet, skal sætningsskaden repareres.
SKIMMELSVAMP
Skimmelsvamp er meget sundhedsskadeligt og
giver mennesker astma og allergi. Nogle reagerer
meget hurtigt, mens andre først reagerer efter
mange måneders påvirkning.
Skjolder på væggene på grund af fugt i væggen.

MALLING SKALLER AF ELLER
BOBLER OP
Hvis maling bobler op på kælderens vægge, er
det tegn på fugt. Det sker, fordi fugt og salt ikke
kan komme væk fra murværket, og derfor kommer der bobler bag malingen. Hvis fugten ikke
fjernes, før du maler igen, vil den nye maling
boble op igen eller falde af. Pudset skaller af, når
væggen er fugtig, fordi pudset så ikke kan sidde
fast på væggen.
VAND PÅ GULVET
Vand på gulvet kan skyldes kondens eller direkte
vandindtrængning på grund af sætningsskader.
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Der kommer kondens, når temperaturen og
luftfugtigheden i kælderen er for høj i forhold
til temperaturen på kælderens vægge og gulv.
Problemet kan forstærkes, hvis du tager bad eller tørrer tøj i kælderen uden at sikre rigtig god
udluftning. Fugten kan ikke komme væk og ender
derfor som små vandpytter på gulvet. Der kan
naturligvis også være vand på gulvet på grund af
oversvømmelser i kælderen. Det vil typisk skyldes opstigende vand via afløb, og kan løses med
en højvandslukning.

Hvis du opdager skimmelsvamp, bør du hurtigst
muligt få fjernet den eksisterende skimmelvækst
og forudsætningerne for, at skimmelsvamp kan
udvikle sig og brede sig til resten af ejendommen. Skimmelsvamp kommer typisk i hjørner
og er små sorte, brune eller grønne pletter og
plamager. Det kan også ses under de ting, der
opbevares i kælderen.
Hvis det er et meget lille område, der er ramt
af skimmelsvamp, er det normalt ikke sundhedsskadeligt, men du bør fjerne skimmelsvampen med Rodalon eller klorin, som dræber
svampesporene. Hvis der er skimmelsvamp på
et større område, bør du få rådgivning og hjælp
fra en ekspert i skimmelsvampe.

Skimmelsvamp kommer oftest i hjørnerne i et fugtigt rum.

Bagerst i Fugtguiden er der link til mere
viden om skimmelsvamp9).

FÅ MÅLT FUGTEN
I DIN KÆLDER
Der er forskellige metoder til, hvordan du kan få
målt fugten.
AT MÅLE LUFTFUGTIGHEDEN
Hvis du vil måle fugten i luften, skal du bruge et
hygrometer, som måler den relative luftfugtighed.
Et hygrometer kan du købe i de fleste byggemarkeder og på nettet. Priserne ligger mellem 150
og 800 kr. Denne målemetode er dog meget
upræcis og kan i bedste fald alene bruges til at
konstatere, om der er for høj fugtighed eller ej i
kælderen.
AT MÅLE FUGTEN I GULV OG VÆGGE
Et meget mere præcist billede af fugtproblemerne, deres omfang og årsag, får du ved at
lade fagfolk måle fugten i gulve og vægge.
Fagfolk bruger typisk en af de følgende tre målemetoder:

1.

Troxler-metoden, hvor man beregner fugten
med en radioaktiv neutronkilde. Metoden giver en sikker måling.

2.

“Tør og vej”, hvor der tages en prøve af
væggen, hvor vandindholdet måles og fugtprocenten beregnes.

3.

HF sensor, som måler via mikrobølger op til
25 cm ind i væggen på udvalgte punkter i
kælderen og i forskellige højder. Metoden
giver et sikkert måleresultat.

Det er desuden muligt at købe såkaldte kapacitive fugtighedsmålere i byggemarkeder. Med
disse fugtigmålere kan du selv måle fugtighedsgraden i væggens yderste lag eller ca. 1-3 cm ind
i væggen. Derfor giver denne metode ikke et retvisende billede af fugtproblemerne i kælderen.
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HER KOMMER FUGTEN FRA
FUGT FRA OVEN
Hvis fugten kommer fra oven, kan huset have
en utæt tagrende, et utæt tag eller en sætningsskade. Det er vigtigt at få repareret skaderne, så fugten ikke kommer til at brede sig og
beskadige resten af huset.

FUGT VED ÆNDRET BRUG AF KÆLDEREN
Du kan selv tilføre fugt til kælderen ved at tørre
tøj, tage bad eller bruge kælderens rum til beboelse. En tøjvask kan udlede ca. to liter vand
i luften. Et menneske kan udlede to til tre liter
vand til luften i kælderen på et døgn.

FUGT FRA SIDEN
Hvis du oplever, at fugten kommer ind fra siden,
kan det være en utæt regnvandsbrønd eller en
utæt kloak. Tjek derfor regnvandsbrønden og kloakken. Fugt fra siden kan også opstå, hvis der er
et terrænfald mod dit hus. Du bør derfor ændre
på dit terrænfald, så vandet ikke løber hen imod
huset. Hvis du ikke kan ændre på terrænfaldet,
bør du fugtsikre huset for at undgå fugtskader.

Hvis ikke kælderen er bygget til beboelse, har
ventileret badeværelse eller er indrettet til tørring
af tøj, vil du få fugtproblemet med det samme.
Det er særligt kældre fra før 1960’erne, der ikke
er bygget til, at man selv tilfører fugt i kælderen.
Hvis du ikke kan finde ud af, hvor fugten kommer
fra, anbefaler vi at få en fagekspert til at vurdere
problemerne, og vurdere hvordan du kan fugtsikre din kælder og ejendom.

FUGT FRA NEDEN
Når fugten kommer fra neden, er det typisk opstigende grundfugt. Grundvandet ligger mange steder i Danmark relativt højt oppe i jordlaget. Fugt
fra neden kan også skyldes en sætningsskade
nederst i kælderen. Kælderen bør derfor undersøges for evt. sætningsskader.
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FEM METODER DER KAN
FUGTSIKRE DIN KÆLDER
OMFANGSDRÆN OG PUMPEBRØND
Det rådgivende ingeniørfirma, Dines Jørgensen &
Co. fra FRI, rådgiver private bygherrer om byggeri,
anlægsteknik, vandforsyning, miljø- og geoteknik.
Det er bl.a. Dines Jørgensen & Co.’s ekspertise
at lave beregninger, planlægge og dimensionere
omfangsdræn. Da dette er en af metoderne til
at fugtsikre kælderen, har vi bedt Dines Jørgensen & Co. om at beskrive, hvad omfangsdræn
er, hvordan det fungerer, og hvordan det kan fugtsikre din kælder. Dines Jørgensen & Co. anbefaler ikke fysisk fugtspærrer eller kemisk fugtspærrer, som er metoder, der også beskrives senere i
Fugtguiden. Derfor beskriver Dines Jørgensen &
Co. kun metoden omfangsdræn.
Et omfangsdræn kan sammenlignes med en
nedgravet tagrende, som ligger langs fundament
og ydermur på ejendommen for at lede vand
væk fra huset. Det gør, at husets konstruktioner
holdes tørre. Vandet kan enten være nedsivende overfladevand fra nedbør eller stamme fra
høj grundvandsstand, hvilket skaber et vandtryk
mod huset. Omfangsdrænet leder vandet væk
fra jorden, og fører det til en regnvandsbrønd og
videre til kloak og afløbssystem. Afhængigt af forholdene omkring huset skal drænsystemet suppleres med fugtisolering af husets kældervægge
og fundament, så vandet ikke trænger ind.

Et omfangsdræn består af et materiale, som kan
opsamle det strømmende vand – fx et stenmateriale. Drænet tilsluttes ejendommens sandfangsbrønd med vandlås, hvor vandet kan løbe ud i
kloaksystemet. Det er vigtigt, at vand fra kloakken ikke kan løbe tilbage i omfangsdrænet.
Vær opmærksom på, at der ikke må plantes i
jorden over et omfangsdræn.

Hvis grundvandet står højt, skal der også etableres en pumpebrønd, der kan lede vandet væk
fra drænet. Et omfangsdræn fjerner ikke opstigende grundfugt, men fjerner overfladevand fra
nedbør. Hvis du vælger at fugtsikre ydervæggene,
når du graver ud til omfangsdræn, opnår du også
at sikre fundamentet mod fugt fra siden. Den opstigende grundfugt har dog fortsat fri passage,
og derfor danner der sig ofte en lille sø under
drænrøret, som resulterer i mere opstigende
grundfugt.
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Bolius oplyser, at etablering af et omfangsdræn
koster mellem 5.000 kr. og 10.000 kr. pr. meter afhængig af jordbundsforhold og dybden5).
Hertil kommer udgifter til inspektionsbrønde,
pumpebrønde mv. Drænet skal vedligeholdes af
en kloakmester ca. hvert femte år, så der er fri
passage i drænrøret. Drænet kan nemlig blive
tilstoppet. Især hvis der er birketræer eller frugttræer på grunden. Vedligeholdelsen kræver, at
der er inspektionsbrønde de steder, hvor der er
knæk på omfangsdrænet.

ledninger og installationer også tjekkes, så de
ikke beskadiges ved installationen.
Fysisk fugtspærre er en forholdsvis dyr løsning,
og den sikrer kun kælderen mod opstigende fugt
og ikke fugt, som siver ind i væggene fra siden.
Prisen afhænger af fundamentets tykkelse og
kælderens indretning.

En fysisk fugtspærre er en massiv stålplade, som placeres
i tilskårne riller i fundamentet.

Omfangsdræn er en metode til at lede vandet væk fra jorden og huset.

Bagerst i Fugtguiden er der link til mere
information om omfangsdræn5).
FYSISK FUGTSPÆRRER
En fysisk fugtspærrer er et massivt indgreb i ejendommen. Med en kædesav saves en rille i hele
fundamentets tykkelse. I rillen i fundamentet
placeres massive stålplader. Stålpladerne har
typisk en levetid på 20 år, da de er placeret i et
salt og fugtigt miljø.
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Det er vigtigt, at de bærende konstruktioner
undersøges inden opsætning af en fysisk fugtspærre med henblik på, om konstruktionen kan
holde til dette indgreb. Samtidig skal forsynings-

KEMISKE FUGTSPÆRRER
Med kemisk fugtspærrer sprøjter en fagmand
kemikalier ind i murværket. Denne løsning kan
bruges, hvis det er et mindre områder i kælderen, som skal fugtsikres. Fageksperter råder
til, at man ikke bruger denne løsning, hvis det er
hele kælderen, der skal fugtsikres.
En kemisk fugtspærre kommer ikke rigtigt fugtproblemerne til livs, fordi fugten lukkes inde
i væggen og derfor stiger op. Dermed rykkes
problemet typisk til et andet område på kældervæggen. Desuden har den kemiske fugtspærre
en begrænset holdbarhed.
Find links til flere gode råd om kemisk fugtspærre
bagerst i Fugtguiden6).

ELEKTRODEMETODEN
Med elektrodemetoden, også kaldet elektroosmose, fugtsikres husets ved, at der lægges
kabler ind i kælderens vægge i en tyndt skåret
rille. Kablet skaber et spændingsfelt mellem
væggen og det omkringliggende areal.
Der sendes svage impulser af jævnstrøm ind i
murværket, så vandet i væggene bliver positivt
ladet. Der placeres jordspyd, som er svagt negative, uden for fundamentet, og disse spyd vil
tiltrække det positivt ladede vand.
På den måde bliver vandet ledt væk fra murværket og ud i jorden omkring huset, samtidig med at
opstigning af ny fugt i boligen forhindres. Denne
metode er forholdsvis billig at etablere, kræver
ingen vedligeholdelse og har et strømforbrug på
under 10 kr. pr. måned.

FUGTPROCENT
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Med elektrodemetoden ledes vand væk fra murværket og ud i jorden.

UDTØRRINGSFORLØB VED ELEKTROOSMOSE
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Figuren herover viser et gennemsnitligt udtørringsforløb på baggrund af måling af seks tilfældige installationer af elektrodemetoden.

reduceret så meget, at væggene kan istandsættes.

Inden for fire måneder er fugten reduceret med
ca. 30 procent. Efter ca. et år vil fugten være

Find link til mere om elektrometoden bagerst
i Fugtguiden7).
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LANGBØLGEMETODEN
Langbølgemetoden er en metode, der fugtsikrer ejendommen ved hjælp af langbølger. Som
den eneste metode til at udtørre kældervægge,
kræver langbølgemetoden ikke noget kemisk eller mekanisk indgreb i huset.

Hvis fugten er steget meget højt op på væggene,
anbefales langbølgemetoden ikke, da det vil
tage for lang tid for vandmolekylerne at bevæge
sig ned gennem væggens kapillargange og ud i
jorden.

Der sættes en boks op på en af væggene i kælderen. Fra boksen udsendes langbølger, som får
vandemolekylerne i væggens kapillargange til at
bevæge sig. Tyngekraften får vandmolekylerne til
at sive ned i gennem væggene og ud i jorden.
Kapillargangene er små hulrum og kanaler, som
findes naturligt i mursten, og som opstår i beton
og mørtel, når huset bygges. Det er de samme
kapillargange, vandet har benyttet til at opfugte
kælderens væg, som bruges til at drive vandet
ud af væggen igen med langbølgemetoden. Langbølgemetoden er forholdsvist billig at etablere,
den kræver ikke vedligeholdelse og har et lille
månedligt strømforbrug.

FUGTPROCENT
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Med langbølgemetoden ledes vand væk gennem væggenes kapillargange,
og efter et år er fugten reduceret med ca. 30 procent.

UDTØRRINGSFORLØB VED LANGBØLGER
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Figuren herover viser et gennemsnitligt udtørringsforløb på baggrund af måling af seks tilfældige installationer af langbølgemetoden. Denne
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1 ÅR

2 ÅR

3 ÅR

metode reducerer fugten med ca. 30 procent
efter et år. Efter ca. tre år vil fugten være reduceret så meget, at væggene kan renoveres.

PRIS PÅ DE FEM METODER
TIL AT FUGTSIKRE KÆLDEREN
ANSLÅET PRIS FOR UDTØRRING AF ET HUS PÅ 90 KVM
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FYSISK FUGTSPÆRRE

ELEKTRODE METODEN

KEMISK FUGTSPÆRRE

LANGBØLGE METODEN

Sammenligningen af priserne på de fem metoder
til fugtsikring af kælderen viser, at hvis man skal
fjerne fugt i en kælder på 90 kvadratmeter, så
er de billigste løsninger langbølge- og elektrodemetoden. Disse løsninger har yderligere den
fordel, at de ikke kræver vedligeholdelse, og at
langbølgemetoden ikke kræver et indgreb i huset,

mens elektrodemetoden kun krævet et minimalt
indgreb.
Der kan dog være stor forskel på prisen for hver
enkelt metode, afhængig af de fysiske forhold i
og omkring ejendommen.
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TIDSHORISONTEN FOR
EN TØR KÆLDER
Hvor lang tid det tager at fjerne fugt i kælderen
afhænger af, hvor stort fugtproblemet er, og hvilken løsning du vælger. Er der tale om et mindre
fugtproblem, du selv kan løse? Eller er dit hus
ramt af så store fugtproblemer, at du bliver nødt
til at tilkalde en fagmand til at vurdere, hvad de
kan gøre for at fjerne fugten i din kælder?

Tidshorisonten kan være fra to måneder og op til
tre år, inden fugten er fjernet helt fra din kælder.
Spørg den leverandør, du vælger, hvor lang tid du
kan forvente der vil gå, inden din kælder er tør.

HVAD DU SKAL SPØRGE
LEVERANDØREN OM
Når du har valgt en leverandør til at fjerne fugten
i din kælder, anbefaler vi, at du får et tilbud eller
en kontrakt på opgaven. Få altid en ordrebekræftelse på opgaven, så du ikke senere oplever, at
prisen ændrer sig, fordi der ikke var en klar aftale.
Vi anbefaler desuden, at du spørger til leverandørforpligtelser og -ansvar, og om leverandøren kan
give en garanti for et positivt resultat.
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Hvis du får garanti på opgaven, kan du senere
klage til leverandøren, hvis den valgte løsning
ikke virker efter hensigten. Stil gerne krav til førog eftermålinger af fugten i væggene, som kan
sammenlignes med det resultat, leverandøren
har stillet dig i udsigt.
Se link til gode råd om aftaler bagerst i
Fugtguiden8).

LÅN TIL AT FJERNE FUGT I
KÆLDEREN
Hvis banken skal finansiere din affugtning af kælderen, kan du med fordel bruge følgende argumenter:
●

Dit hus vil stige i værdi – find evt.
artiklen fra Penge & Privatøkonomi 2)

●

Der vil være mindre vedligeholdelse

●

Der vil være en mindre varmeregning, 		
da en tør væg isolerer bedre end en 		
fugtig væg
Medbring en kopi af tilbuddet

I nogle tilfælde vil du kunne få fugtrenoveringen
gratis. Den situation kan opstå, hvis:
●

Du har et realkreditlån, og værdistigningen ved
renoveringen gør, at du samlet passerer
en belåningsgrad på 20, 40 eller 60 procent.
Dette kan reducere dit gebyr på lånet. Det er
særligt relevant, hvis du benytter afdragsfrie
F1 lån.

●

Hvis du har et realkreditlån og et banklån, der
overstiger 80 procent af husets værdi.
Renoveringen kan give en værdistigning, der gør
den samlet belåningsgrad mindre end 80
procent af husets værdi. Dermed kan du
omlægge banklånet til et realkreditlån.

●

Du har et lån, men kan forhandle en bedre
bidragssats med baggrund i værdistigningen
og dermed friværdien i huset.

Det kræver lidt arbejde at kunne udnytte muligheden for omlægning af lån, da du skal have
vurderet huset igen, når fugten er fjernet, og du
skal sætte dig ind i dine lån og belåningsgrader.
Men der kan være en del at spare ved at undersøge mulighederne grundigt.
Et regneeksempel viser, at et hus, med et F1 lån
på en million kroner og med en belåningsgrad på
65 procent, får en større værdi efter en fugtrenovering, hvorefter belåningsgraden bliver 55
procent9).
Alene på bidragssatsen kan det give en samlet
besparelse på ca. 100.000 kr. i løbet af 20 år.

Bidragssats 60 - 80 %

1,35%

Kr. 13.500

Bidragssats 40 - 60 %

0,82%

Kr.

8.200

Besparelse /år

0,53%

Kr.

5.300
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NU KAN DU ISTANDSÆTTE
KÆLDEREN
Det er vigtigt, at dine kældervægge er helt tørre,
inden du går i gang med at male og tapetsere.
Hvis du starter for tidligt, risikerer du, at skulle
lave det om efter et til to år.

Når du har valgt en leverandør til at fjerne fugten
i din kælder, skal leverandøren vejlede dig om,
hvornår du må påbegynde den endelige renovering af kælderen. Vi anbefaler også, at du
får foretaget nye målinger af fugtprocenten i
væggene, før istandsættelsen af kælderes
vægge.

ANBEFALINGER
Hvis du går i gang med at istandsætte din
kælder, skal du være opmærksom på, at der er
lovgivning, som fastsætter, hvad du må og ikke
må anvende kælderen til. Genvej til love og regler
findes bagerst i Fugtguiden10).

Det er vores anbefaling, at du altid får renoveret
en fugtig kælder, hvis der er risiko for skimmelsvamp. Skimmelsvamp kan være skadeligt for
helbredet.

Husk at bede din leverandør om garanti for
effekt af den løsning, I har aftalt.
Du kan bestille et gratis og uvildigt fugttjek
af din kælder hos Drytech.
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OM DRYTECH
DRYTECH beskæftiger sig med at undersøge og afhjælpe fugtproblemer i alle typer
ejendomme. Drytech fjerner fugt i kældere,
hvor årsagen er opstigende fugt.
DRYTECH anvender elektrode- og langbølgemetoden. Når Drytech har installeret
Drymat System i en kælder, foretager vi
efterfølgende tre kontrolmålinger foruden
den måling, som foretages samtidig med
installationen.
DRYTECH anvender HF sensoren til fugtmålingerne, som Teknologisk Institut anbefaler.
DRYTECH tilbyder alle et gratis konsulentbesøg og giver anbefalinger om, hvordan
man kan komme kælderens fugtproblemer
til livs.
Hvis DRYTECH-løsningen er den rigtige for
din kælder, garanterer Drytech, at løsningen
virker. Drytech garanterer hurtig effekt eller
pengene tilbage. Vi giver fem års fabriksgaranti på alt Drymat System udstyr. Desuden
giver vi 20 års garanti på alle skjulte installationer.

DRYTECH er et danskejet selskab med
hovedkontor i Virum. Henrik Mondrup Kristiansen og Niels Olsen står bag Drytech, og
de er begge erfarne fagfolk. Henrik Mondrup
Kristiansen er mangeårig murermester, og
Niels Olsen har en økonomisk baggrund
og har drevet selvstændig virksomhed de
seneste 12 år.
Du er meget velkommen til at tage kontakt til os enten via telefon eller mail. Vi vil
vejlede dig om den bedste løsning, der kan
fugtsikre din ejendom.
Læs mere om
DRYTECH på www.drytech.dk.

Drytech ApS
Virumgade 7-9 2830 Virum
Tlf.: +45 70 10 80 11
Mail: info@drytech.dk
www.drytech.dk
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KILDER, REFERENCER OG
LINKS
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1.

http://jyllands-posten.dk/livsstil/
bolig/tips/ECE6352448/Hver+tredje+
har+fugtproblemer+i+k%C3%A6lderen/

2.

http://penge.dk/bolig/tjen-pa-dinnederste-etage

3.

http://www.decatur.de/javascript/dew/

4.

http://raadgivning.factum2.dk/index.		
php?route=extras/blog/getblog&blog_		
id=111

5.

https://www.bolius.dk/omfangsdraen18880/

6.

https://www.bolius.dk/fugt-i-kaelderkemisk-fugtspaerre-en-god-ide-6054/

7.

www.drytech.dk

8.

www.boligejer.dk/abforbruger

9. 		

https://www.bolius.dk/love-og		regler-om-kaelderen-17216/

10. 		

http://www.rd.dk/pdf/privat/prisblad		privat.pdf

FLERE KILDER OG
LINKS
Standsning af grundfugt i ældre ejendomme,
Vejledning til tekniske rådgivere og udførende
byggevirksomheder, udarbejdet for GI – Bedre
Boliger, februar 2012:
http://byfornyelsesdatabasen.dk/file/520503/
dok.pdf
Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme,
Vejledning til bygningsejere, udarbejdet for GI –
Bedre Boliger, marts 2007:

Læs her mere om, hvordan du passer på, når du
skal lufte ud i din kælder om sommeren:
https://www.bolius.dk/pas-paa-med-ud luftning
-af-kaelderen-i-sommervarmen-22934/?utm_
source=bolius-nyhedsbrev&utm_medium=
email&utm_campaign=BN28tor
Læs mere om fugt her:
http://www.isover.dk/r%C3%A5dgivning/
bygningsteori/fugt

http://bvb.dk/SiteCollectionDocuments/
grundfugt%20ejere.pdf

Læs mere om Dines Jørgensen & Co her:

Læs mere om, hvordan du får en tør kælder her:

http://www.dj-co.dk/

https://www.bolius.dk/slip-for-fugt-3-trin-til-entoer-kaelder-20855/
Du kan læse mere om fugt i soveværelset her:
https://www.bolius.dk/fugt-i-sovevaerelset16485
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Drytech ApS ■  Virumgade 7-9 ■  2830 Virum
Tlf.: +45 70 10 80 11 ■  Mail: info@ drytech.dk
www.drytech.dk

