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Byggearbejder i forbindelse med etablering af nye terrændæk i kælderetagen  

 

GENERELT 

Ejerlauget erfarer i øjeblikket, at der flere steder pågår byggearbejder i kælderetagerne, hvor der skal 

moderniseres for indretning af nye badeværelser og øvrige rum.  

Kælderetagerne er lavloftede rum, der for en god udnyttelse skal have et sænket gulv. Dette betyder, at det 

nuværende betongulv udgraves for et nyt gulv. Det skal oftest indeholde gulvvarme og det skal isoleres mod 

terrænet. Ligeledes bør man indbygge en radonsikring i konstruktionen da der flere steder er konstateret 

radon i undergrunden. 

Rækkehusene er opført på en jordopbygning der ikke er den mest bæredygtige, men husene har dog stået 

siden 1928 og gør det fortsat. Imidlertid er rækkehusbebyggelsen i sin natur et langt sammenbygget hus, 

hvor man hænger uløseligt sammen og hvad man foretager sig af byggeopgaver kan have indflydelse på sine 

naboer. Bebyggelsen er ejerboliger på selvstændige matrikler, og hver ejer er ansvarlig for hvad man 

foretager sig af forandringer og renoveringer på sin ejendom.  Det betyder at man i forbindelse hermed ikke 

kan pålægge sine naboer at deltage i udgifter som naboen ikke har igangsat. 

 

ETABLERING AF NYT TERRÆNDÆK 

Ejerlauget bliver ofte spurgt om hvordan man forholder sig til udførelse af etagedæk konstruktionerne i 

kælder og om der er nogle generelle forhold man skal iagttage når man udskifter kældergulvene.  

I en konkret sag har ejerlauget fulgt hvordan man løste opgaven, og hvad man i særdeleshed var 

opmærksom på. Jordbundsforholdene var her slaggeholdigt ler- og sandfyld, og der var lavet en geoteknisk 

boring med fastbund 5,2 m. under terræn.  

Bygningerne er generelt funderet på gravede punktfundamenter, og der er ikke konstateret store 

revnedannelser i murværket ved denne konstruktion. Det betyder, at når man frigraver gulvene vil man 

konstatere lokalt forekommende hulrum svævende uden understøtning af sokkelmurværket.  

Opgaven blev udført i 2017 og var en renovering af alle kælderetagens gulve. Her konstaterede man at der 

var hulrum uden understøtning. 

Her overvejede man, at man måtte understøbe den eksisterende mur og samtidig foretage en pilotering med 

minipæle under soklen. 

Den rådgivende ingeniør der var tilknyttet sagen valgte at fravælge en understøtning af ydervæggene, men 

blot udstøbe den manglende sokkel mellem punktfunderingen uden at pilotere med mini eller skruepæle.  
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Det nye terrændæk blev herefter støbt som et selvbærende armeret dæk på et klaplag på det afrettede 

jordlag. Det var udført med isolering, varmeslanger og radonsikringen.  Det nye terrændæk blev udstøbt med 

en ”blød” overgang til de lodrette ydermure/sokler. Dækket hviler således på terrænet og belaster ikke de 

nuværende bærende punktfundamenter.    

Den overordnede filosofi med konstruktionen var, at dækket ikke måtte have forbindelse med de 

nuværende sokkelfundamenter. En pilotering er kostbar og kan risikere at gøre skade på naboejendommen.  

Vi har løbende besigtiget den udførte konstruktionsmetode, og der er ikke konstateret revner i mellem gulv 

og vægge. 

Projektet blev udført af rådgivende civilingeniør Torben Lange fra Aticon, og han kan kontaktes på                 

telefon 20 64 05 79.  

Den udførte konstruktion er sagsbehandlet og godkendt af Frederiksberg Kommune.   

 

 

 


