
Efterisolering af strøgulve

Gør det korrekt efter BR18

I



Årsag til renovering

• Kosmetisk renovering

• Lokal reparation af gulvbelægningen (ikke krav)

• Komfortrenovering/værdiforøgende renovering

• Energibesparelse, efterisolering, gulvvarme

• Fugtteknisk renovering

• Opstigende eller indtrængende grundfugt

• Lokal opfugtning af terræn

• Vandskade

• Byggefugt

• Fejlkonstruktioner
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Typiske gulvkonstruktioner gennem tiden

Før Bygningsreglementet Siden BR ’61 og BR’66 Siden BR’77 og BR‘82
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Kortlægning af den eksisterende konstruktion

• Tegningsmaterialet stemmer ikke altid 
overens med eksisterende forhold

• Der kan være udført renoveringer 
gennemtiden der ikke fremgår
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Forundersøgelser er vigtige

Hvorfor fjernes ikke det eksisterende 2-5 cm klaplag af mager beton, 
så der kan ilægges mere isolering?
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Eksisterende konstruktion

• Opbygning/type af fundament

• Randfundament, punktfundament, syldstensfundament etc.

• Hvor dybt er yder- og skillevægge funderet?

• Ydervægge er ofte funderet til 90cm (frostfrit)

• Kan dog være lavere ved syldstensfundamenter

• Er der ikke funderet dybt nok skal der understøbes

• Vandret fugtspærre
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Renovering af strøgulve

Fugt- og radontekniske hensyn
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Fugt- og radontekniske hensyn

• Sikkerhed & Miljø
• Mikroorganismer og skadelige stoffer

• Fugtskader som følge af fejlkonstruktioner
• Fx overisolering

• Fugttekniske hensyn til håndtering af
• Opstigende grundfugt

• Fx på grund af manglende vandret fugtspærre

• Helt eller lokalt opfugtede terrændæk 
• Fx efter vandskade, manglende kapillarbrydende lag eller byggefugt

• Radontekniske hensyn
• Fx ved forhøjet radonindhold i indeklimaet 

• Byggetekniske hensyn ved udskiftning af terrændæk
• Udfordringer ved fundamenter

Fugt- og radontekniske hensyn
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Kilde: SBi-anvisning 233 Radonsikring af 
nye bygninger



Sikkerhed & miljø - Risiko for vækst af skimmelsvamp

Kilde: SBi-anvisning 224

Fugt- og radontekniske hensyn
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Fugtskader som følge af fejlkonstruktioner

50 mm isolering Overisolering

Fugt- og radontekniske hensyn

JordJord

Beton

Sand, grus, slagge

8 °C 

Indeluft 20°C / 50 % RF 

19°C17°C

10 °C13 °C

Skimmelkriteriet 75% RF
Trænedbrydende svampe > 85% RF
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Opstigende grundfugt

• Etablering af en vandret fugtspærre

• Se fx Byg Erfa blad (19) 200923 
Fugt i kældervægge og fundamenter -
afhjælpning

• Skære stålplader ind 

• Kræver gennemgående liggefuger

• Banke stålplader ind

• Påfører ejendomme kraftige rystelser

• Ilægge vandret fugtspærre ved sektionsvis 
ommuring

• Injektion af vandret fugtspærre

• Effekten af tiltaget omdiskuteret
Billede: Byg Erfa blad (19) 2000923
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Opstigende grundfugt

Fugtspærre kortsluttet

• Udvendigt

• Indvendigt

→Kontrol

• Visuel

• Fugtmålinger
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Renovering af strøgulve

Valg af renoveringsløsning
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Typiske gulvkonstruktioner

Opdeling i 3 overordnede kategorier:

• Strøgulvhøjde <150mm

• Strøgulvhøjde mellem 150-400mm

• Strøgulvhøjde >400mm

Større strøgulvhøjde giver bedre muligheder 
for komfortmæssige renoveringsløsninger.
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Valg af renoveringsløsning

Strøgulvhøjde <150mm

• Ofte nødvendigt at udskifte 
terrændæk ved 
komfortrenovering.

• Kan være flere løsninger 
hvis der er isolering under 
terrændækket.

• Udskiftning af 
terrændækket er ofte ikke 
rentabelt. Der kan dog 
være årsager til at det er 
den løsning man vælger.
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Fuldhæftende membraner på helt eller lokalt opfugtede 
terrændæk
• Hvorfor en membran

• Udtørring ikke muligt (ældre beton)

• Udtørring tager for lang tid (byggefugt)

• Lukke fugt i terrændæk/klaplag inde

• Hvorfor fuldhæftende membraner?

• Fugtmåling på betondæk – hvordan?
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Fuldhæftende membraner på helt eller lokalt opfugtede terrændæk

Valg af membran

• Opbygningshøjde og overlæg

• Andre membraner, der skal samles med

• Fjernelse af skimmelsvampe

• Arbejdsmiljøhensyn (OBS! ved epoxy)

• Brandhensyn (OBS! ved bitumenpap)

Maks. Isoleringstykkelse

• 75 mm i midten af terrændækket

• Ved uisoleret sokkel kun 50 mm i en 
stribe på 1 m langs ydervæggene

Valg af renoveringsløsning – Nyt strøgulv

JordJord

Beton

Sand, grus, slagge

100 cm

<50 mm

midten

<75 mm

100 cm

<75 mm

Uisoleret sokkel Isoleret sokkel
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Udskiftning af terrændæk

• Enfamilieshus

• Renoveringen er motiveret af komfort/energibesparelse

• Terrændæk udskiftes
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Udskiftning af terrændæk

• For at opnå bedre komfort vælges 
det at ophugge oprindelig 
terrændæk og udføre ny 
terrændækskonstruktion

• Særligt skillevægge havde behov 
for understøbning
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Udskiftning af terrændæk

• Etablering af gulvvarme og isolering under nyt 
terrændæk.
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Ud over komfort og fugtrenovering

• Forberedelse til radonsug

• Tætning

Krybekælder nedlægges
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Tak for opmærksomheden!

Thor Hansen

thhn@teknologisk.dk

7220 1268

Guide:

https://www.byggeriogenergi.dk/media/2471/g
ulvrenoveringsguide.pdf

Kursus:

https://www.teknologisk.dk/kurser/kurser-i-
byggematerialer-og-konstruktioner/c2711
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