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Guide

Hvorfor tætne et eksisterende hus?

Når man vil spare på varmen i sit hus, er et af de mest 
oplagte steder at tage fat på at fjerne eksisterende 
utætheder. Det er bedst at tætne huset i forbindelse 
med, at man alligevel er i gang med at efterisolere huset 
og/eller skifte vinduer, men en tætning af klimaskærmen 
kan også opnås, uden at man samtidig efterisolerer.

Der er mange fordele ved at tætne et hus:

• Der forsvinder meget varme ud gennem utæthederne  
– også selvom huset er relativt godt isoleret

• Komforten øges: Trækgenerne reduceres, og det bliv-
er nemmere at holde varmen og at opvarme boligen

• Utætheder i klimaskærmen kan give risiko for høj 
fugtighed i konstruktionerne, hvilket kan medføre 
angreb af skimmelsvamp eller nedbrydning af træ af 
råd og svamp

• Man undgår at få radon ind i huset, hvilket er meget 
vigtigt for et sundt indeklima

Tætning af klimaskærm 
i forbindelse med energirenovering

UDGIVET NOVEMBER 2009

Figur 1 illustrerer princippet før og efter tætning, og hvor-
dan man ved at tætne huset får styr på luftstrømme ind 
og ud af en bygning: Frisk luft tilføres kontrolleret, hvor 
der er brug for det, fx i soveværelset, børneværelserne 
og opholdsstuen, og brugt luft fjernes fra de rum, hvor 
den bruges mest, fx fra køkken og badeværelse. 

Grundlæggende handler tætning af et hus om, at man 
får kontrol over luft og luftbåren transport ind og ud af 
huset. Når de ukontrollable luftstrømme er fjernet, skal 
der etableres kontrolleret udluftning, så man ikke efter 
tætningen ender med et dårligt indeklima. Udluftningen 
fjerner lugt og fugt fra madlavning, tøjvask, planter, etc., 
og disse erstattes af frisk udeluft. Den energieffektive 
måde at ”lufte ud” er ved hjælp af mekanisk ventilation 
med effektiv varmegenvinding.

Det afhænger af udgangspunktet, hvor stor varmebe-
sparelsen bliver ved tætning, men i grove træk kan man 
halvere varmeforbruget i et utæt hus ved at halvere 
luftskiftet. 

Guide til håndværksmæssig udførelse:

Utæt hus med ukontrolleret luftskifte Tæt hus med kontrolleret luftskifte

Figur 1: Et skematisk billede af et utæt hhv. tæt hus, som også viser nogle af de mest 
typiske utætheder i et hus. (Grafik: Lars Due)
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Hvor findes utæthederne typisk?

Umiddelbart findes utæthederne i et hus der, hvor der 
opleves træk. Kold luft ”blæser” ind. Men de kan også 
være steder, hvor den varme indeluft strømmer ud. Ret-
ningen af luftstrømmen afhænger af trykforholdene i og 
omkring bygningen. Disse påvirkes specielt af vind- og 

Ved loftet vil den varme og fugtige luft forsøge at 
komme ud af eventuelle utætheder (exfiltration). 
Typiske problempunkter:
• Loftkonstruktion uden dampspærre (1)
• Pudset loft
• Loftkonstruktion med dampspærre, der er blevet 

perforeret af fx lampeudtag, eller samlingerne er 
blot klemt og ikke tapet (2)

• Lampeudtag og halogenspots i loft (2)
• Samlingen mellem ydervæg, specielt med tunge 

ydervægge, og skillevæg (3)
• Installationernes gennembrydning af klimaskærm 

(4)
• Ventilationsrør fra emhætte og andre ventila-

tionskanaler
• Stålskorstene til brændeovne 
• Nedbrudte materialer 

Etagedæk, specielt ved (gamle) etagedæk af træ og 
trægulve:
• Samlingen ved ydervæg er utæt, da selve gulvet/

dækket er utæt (5)
• Rør til radiatorer/konvektorer/gulvvarme (6)

Ydervægge og vinduer
• Omkring udluftningsventiler 
• Fugerne omkring vinduer og døre (7) 

temperaturforhold og bygningens geometri.

Utæthederne findes typisk omkring installationer, der 
føres igennem klimaskærmen. I figuren nedenfor ses de 
typiske steder for utæthederne:

• Selve vinduet (8)
• Manglende dampspærre/-bremse (9)
• Manglende vindspærre (10)
• Elinstallationer, der føres i hulmur og dvs. gen-

nem bagmur, stikdåser (11)
• Vandrør 

Gulv (terrændæk eller kældergulv): pga. trykforhold-
ene omkring en bygning har den nederste del af huset 
undertryk, hvilket betyder at luften – og radon – vil 
prøve at komme ind gennem eventuelle utætheder 
(infiltration). 
• Samlingen ved ydervæg og fundament (12)
• Rørgennemføringer for vand, afløb osv. (13)

Skillevægge (aktuelt, hvis utæthederne kan forven-
tes at føre op til loftsrummet)
• El-kabler/-trækrør (14)
• Rør til varmt og koldt brugsvand  

Det er desuden meget vigtigt at være opmærksom 
på stålskorstene til brændeovne. Disse er ofte svære 
at gøre tætte, da der skal holdes en vis afstand til 
brandbare materialer, og traditionelle tætningsma-
terialer ikke kan bruges pga. de høje temperaturer. 
Også samlingen mellem loft og ydervæg i det tunge 
byggeri er ofte utæt.

Figur 2: Her findes de typiske utætheder i et hus.
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Eksempel

Et listeloft og et trægulv uden dampspærre er meget 
utæt, og her vil tætningen kræve, at man enten

• midlertidigt fjerner den eksisterende belægning og 
installerer en lufttæt dampspærre/bremse under 
den gamle eller en ny belægning i forbindelse med 
”opfriskning” af huset, eller

• etablerer det lufttætte lag sammen med en ny over-
flade uden på den gamle belægning, eller

• bruger et såkaldt dampspærretapet direkte på den 
gamle, rensede overflade, som derefter blot males

det nye vindue/den nye dør i den eksisterende konstruk-
tion. Ved at bruge velegnede produkter og metoder her 
kan man opnå en høj lufttæthed.

• Husk at tætne så mange af utæthederne som muligt 
for at opnå den største besparelse på varmeregnin-
gen.

• Husk at etablere enten mekanisk ventilation eller ef-
fektiv naturlig ventilation.

Varmeforbruget i et ældre, utæt hus kan bringes be-
tydeligt ned udelukkende ved at fjerne utæthederne. 
Det mest overskuelige er at tætne omkring eksisterende 
vinduer og døre. Der findes specielle produkter, som med 
fordel kan bruges.
 
Også utætheder omkring gennemføringer og installa-
tioner i klimaskærmen kan relativt nemt tætnes med 
egnede produkter, dvs. materialer og produkter, der er 
fremstillet til dette specifikke formål og hæfter lufttæt 
og holdbart til det aktuelle underlag. Se mere i Tabellen.

Utæthederne findes imidlertid mange andre steder rundt 
omkring i huset, som nævnt ovenfor, og det er individuelt 
for hvert hus, hvor nemt eller svært disse kan udbedres. 

For alle tilfælde gælder det ved samlingerne til væggene, 
at man skal være meget omhyggelig med at slutte damp-
spærren/bremsen tæt med egnet fugemasse/-bånd og 
klemme den fast med en liste. Ved skillevægge skal man 
være opmærksom på, at skillevæggen længere nede kan 
have utætheder, der fører hele vejen op til tagrummet, 
og at disse også skal tætnes, fx stikdåser. Der findes 
specielle lufttætte stikdåser.   

En god mulighed for tætning af et hus er også, når vindu-
er/døre udskiftes, og man alligevel skal tætne omkring 

Hvis der ikke er dampspærre i forvejen i en 
loftkonstruktion, eller der er tvivl om dens 
tæthed, kan en ny dampspærre sættes op. 
I figuren nedenfor er det vist for en tung-
ydervægskonstruktion, hvordan det udføres 
ved hjælp af en dampspærre, gummiliste og 
skyggelister.

Man behøver ikke at bruge dampspærre af plast. Man kan bruge en såkaldt dampbremse af kraftigt specialpa-
pir eller stof. Disse kaldes fugtadaptive dampspærrer, da de specielt på solbeskinnede facader og tag tillader 
udtørringen af konstruktionen indadtil om sommeren. Endelig er pladematerialer som krydsfinér og osb-plader 
forholdsvis lufttætte, forudsat at samlingerne udføres tæt, fx ved egnet tape.

Figur 3: Et eksempel på, hvordan en lufttæt 
samling ved loft/ydervæg udføres.
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Det er mest oplagt at udføre tætningen i forbindelse 
med efterisoleringsarbejder af klimaskærmen eller an-
den renovering, fx udskiftning af vinduer eller tag. I de 
følgende eksempler forudsættes derfor, at man alligevel 
er i gang med arbejde på den nævnte bygningsdel.

Hovedreglen ved en tætning af et hus er at sørge for, at 
det opvarmede volumen af huset er omgivet af et luft-
tæt lag HELE vejen. Denne omkransning af det opvar-
mede volumen illustreres i Figur 4. Det er vigtigt, at der i 
forbindelse med en omfattende tætning etableres enten 
mekanisk ventilation med varmegenvinding eller luftes 
ud regelmæssigt.

Tætningen foregår i princippet parallelt på to fronter: 

• Fladernes tæthed sikres ved, at de er uden revner, 
huller, osv. 

• Samlingernes tæthed sikres med tape 

Alternativt kan man fuge alle samlinger udførligt med 
egnede produkter. Det er IKKE nok med at klemme sam-
lingerne sammen.

I et tæt hus bør installationer så vidt muligt 
holdes og føres inden for det tætte lag.

Det mest almindelige er at tætne indefra. Hvis der mang-
ler en dampspærre/-bremse, installeres en sådan, og 
samlingerne mellem banerne og op til tilstødende kon-
struktioner samt eventuelt gennemføringer med kabler 
og rør tætnes med manchetter, se Figur 5. Den nye 
dampspærre installeres gerne et stykke inde i isoleringen 
for at undgå senere perforering.

Figur 5: Forskellige måder at tætne en installationsgennemføring i klimaskærmen, typisk i tag-
konstruktionen. Manchetten kan være et standardprodukt eller fremstilles præcis til formålet 

med en plade som underlag.

Tætning samtidig med andre renoveringstiltag

Eksempler på tætning i forbindelse med efterisolering

Figur 4: Den opvarmede del af huset skal være omsluttet af et lufttæt lag vist med den grønne streg. 
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Det er vigtigt at sørge for fast underlag under samlingerne 
af dampspærre, se Figur 6. Samlingerne omkring vinduer, 
døre og hjørner udføres bedst med tape.

En mulighed for tætning i forbindelse med udskiftning af 
tag og efterisolering af loft er at lægge det lufttætte lag 
oven på spærrene, se Figur 7.  
Fordelen er, at det ikke kræver indgreb inde i selve 
huset, når man alligevel har åbnet taget. Der findes 
systemløsninger til sådan en renovering med en damp-
spærre med en variabel Z-værdi, som vil være tættest 
om vinteren for at hindre vanddamp indefra at komme i 
isoleringslaget – altså en normal dampspærre –  og min-
dre tæt om sommeren, hvilket tillader en vis tørring af 
konstruktionen indadtil.

Dampspærren klæbes fast til spærrene med egnede 
produkter. Dampspærren kan også lægges i baner mel-
lem eller ovenpå spærrene, hvor man skal være meget 
omhyggelig med fugning og tætning med egnede produk-
ter, se Figur 8. Det må overvejes i det enkelte tilfælde, 
hvilken løsning der er mest hensigtsmæssig.

Som hovedregel bør kun 1/3 af den samlede isolering 
ligge på den varme side af isoleringen. Hvis det tætte 
lag helt eller delvist kommer til at ligge længere ude i 
klimaskærmen, er det vigtigt at vurdere ved hjælp af 
dynamiske beregninger, om det er forsvarligt med hen-
syn til fugt. Husk også at vurdere, om der er flere tætte 
lag i konstruktionen, så man undgår risiko for fugtophob-
ning.  Figur 9 illustrerer, hvordan en vanskelig detalje 
skal tænkes meget grundigt igennem for at opnå tæthed.

Figur 6: En dampspærre samles med egnet tape og gerne med fast underlag. Dampspær-
ren skal ligge et stykke inde i isoleringslaget (ca. 50 mm) for at være beskyttet mod huller i 

forbindelse med fx boring af et hul i væggen.  

Figur 7: Når taget isoleres udefra, kan dampspærren lægges ovenpå spærrene. Husk at sørge 
for at mindst 2/3 af isoleringen ligger på ydersiden af dampspærren, og at dampspærren ikke 

beskadiges inde i isoleringslaget hverken inde- eller udefra. 

Figur 8: Fugning af dampspærren med et egnet produkt. 

Figur 9: Tætning af loft under og ved siden af skunken er en udfordring: Det tætte lag skal 
mødes i etageadskillelsen. 
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Lufttæt installation af halogenspots er muligt. Der skal 
bruges lavvoltsspots godkendt til direkte montering i 
isoleringslaget, og kabelføringen skal foregå indenfor 
den lufttætte membran. 

Husk i forbindelse med udvendig efterisolering, som af-
sluttes med en ventileret facadebeklædning, at der på 
ydersiden af isoleringen skal være et vindtæt, men dif-
fusionsåbent lag. Husets varmetab nedsættes også ved 
at beskytte klimaskærmens isolering mod afkøling pga. 
vinden.

Figur 10: Elektriske installationer skal holdes indenfor det lufttætte lag. 
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Det er vigtigt, at man bruger de helt rigtige tætnings-
materialer til de forskellige underlag. Tætningsmate-
rialernes holdbarhed er en meget vigtig parameter, og 
derfor bør man holde sig til produkter, der kan forvente 
en lang levetid, dvs. 50 år eller mere. Overfladerne, hvor 
der skal tætnes, skal være rene og tørre for, at tætnings-

Som et udgangspunkt er de fleste konstruktionsmateri-
aler ikke helt lufttætte (bortset fra vinduesglas og beton 
af god kvalitet). Følgende bygningsmaterialer og  -kon-
struktioner er oftest utætte:

• Murværk m/mørtelfuger
• Puds  
• Træfiberplader
• Krydsfinerplader 
• EPS-plader
• Fjeder/not samling
• For tørt/for vådt beton

Brug egnede materialer med lang levetid

produkterne slutter tæt. Dette indebærer også, at der 
skal være fast og glat underlag.

I tabellen nedenfor er der listet henholdsvis egnede og 
ikke-egnede tætningsmaterialer.

Silikonefuger 

Egnede tætningsmaterialer Ikke-egnede tætningsmaterialer

PUR-skum

Pakketape

Lufttætte eldåser

Produktspecifikke tapes valgt efter 
det underlag, de skal bruges på

Korrekt projektering og planlægning af arbejdet 
+ egnede produkter + grundig udførelse = godt 
resultat
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Det er bedst både energimæssigt og komfortmæs-
sigt at etablere mekanisk ventilation med varme-
genvinding. Men dette ”krav” skal ikke afholde 
nogen fra at tætne sit hus: Man kan løse det ved 
regelmæssig udluftning.
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Er huset tæt nu?

De nævnte tiltag er eksempler på typiske steder, hvor 
et gammelt hus er utæt. Men hvis man ikke kan finde 
alle utætheder, kan husets utætheder afsløres med en 
tæthedsprøvning og samtidig termografering/lufthas-
tighedsmåling. Figur 11 viser hvordan termografering 
afslører utætheder, når det udføres samtidigt med en 
tæthedsprøvning med undertryk. Den kolde luft kom-
mer ind gennem utæthederne og ses på billedet som 
den blå farve.

Hvor tæt kan et gammelt hus blive? 

Der er erfaringer fra en række gennemgribende efter-
isoleringssager fra Tyskland, hvor man har opnået luft-
tæthed helt ned på n50 = 0,35 h-1, hvilket er et usæd-
vanligt godt nybyggeri værd. I mange projekter kommer 
man under n50 = 0,6 h-1. Ifølge de tyske regler skal man 
opnå på n50 = 3,0 h-1  for energirenoverede bygninger 
uden mekanisk ventilation og det halve for dem med 
mekanisk ventilation. 

Der er ikke tilsvarende danske krav for eksisterende 
bygninger, men en rettesnor er at gå efter det samme 
som for nybyggeri, dvs.  n50 <  2,4 h-1 (= 1,5 l/(s m2)).   

Husk ventilation

Når man tætner en bygning, er det meget vigtigt, at der 
enten installeres mekanisk ventilation (ren udsugning 
eller med varmegenvinding), eller at der laves en plan 
for effektiv naturlig ventilation på en energieffektiv 
måde. Det sidste indebærer for eksempel en kort guide 
til beboerne om at lufte ud regelmæssigt, men kort og 
effektivt.

Figur 11: Eksempel på en termografering af en 
utæt loftsdetalje.

Yderligere information:

Du kan få mere viden om undersøgelser, der hjælper 
med at finde og kvantificere utæthederne i en bygning 
på : 
Guide om termografering og Guide om tætheds-
prøvning (på veje) BR08

Læs også mere om ventilation og udluftning: 
Etablering af ventilation med varmegenvinding  & 
Udluftning vha. naturlig ventilation (på vej).  

Vil du vide mere om radon, så læs på Erhvervs- og 
Byggestyrelsens hjemmeside:
www.ebst.dk

Kontakt Videncenter for energibesparelser i bygninger.
Du kan ringe til os på tlf.nr. 7220  2255, hvis du har 
spørgsmål. Eller gå ind på hjemmesiden: 
www.byggeriogenergi.dk

Håndværkerens stempel og logo:


