
Funktionsafprøvning af 
bygningers tekniske anlæg
- en introduktion til byggebranchen og bygherrer
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Funktionsafprøvning - hvorfor?
Mange byggerier og renoveringsprojekter i dag bliver 
afleveret med alvorlige fejl i de tekniske installa-
tioner. Det fører ofte til et dårligere indeklima og et 
højere energiforbrug end forventet.

For at forebygge dette stiller Bygningsreglementet 
krav om, at nye tekniske installationers energi-
mæssige ydeevne og styring skal testes ved en 
funktionsafprøvning. 

Det skal ske, efter anlæggene er installeret, og  
inden de tages i brug. Det er bygningsejerens ansvar, 
at funktionsafprøvningerne gennemføres, og at ud-
faldene af afprøvningerne ligger inden for bygnings-
reglementets krav til den ønskede ydeevne. 

Hvis man som bygningsejer er i tvivl om reglerne, skal 
man kontakte den kommune, hvor bygningen skal opføres. 

Hvornår er der krav om funktionsafprøvning?

Kravet om funktionsafprøvning gælder i nybyggeri og  
i eksisterende byggeri, hvor der installeres nye bygnings-
installationer eller de eksisterende udskiftes. 

Kravet i bygningsreglementet vedrører:

 ▪ Ventilationsanlæg 

 ▪ Varme- og køleanlæg 

 ▪ Belysningsanlæg

 ▪ Elevatorer

For eksisterende bygninger skal de bygningsinstallationer, 
der ny-installeres eller udskiftes, være centrale og med 
betydning for energiforbruget, for at det udløser krav om 
funktionsafprøvning.

Eksempler Funktionsafprøvning?

Installation af nyt ventilations- 
anlæg, hvor der før kun var  
naturlig ventilation

ja

Ombygning af ventilationsanlæg  
fra udsugningsanlæg til anlæg  
med varmegenvinding

ja

Udskiftning af ventilator i 
ventilationsanlæg

nej

Ombygning af varmeanlæg med  
ny varmecentral 

ja

Udskiftning af cirkulationspumpe  
på varmeanlæg

nej

2



Mere info om funktionsafprøvninger
Lovkravet om funktionsafprøvning har tidligere 
alene fremgået af de standarder, som bygnings-
reglementet henviser til. Men pr. 1. juli 2017 
blev det præciseret i bygningsreglementet, at 
der er krav om at funktionsafprøve nye tekniske 
installationer før ibrugtagning. Trafik-, Bygge- og 
Boligministeriet har udgivet en vejledning om 
funktionsafprøvning. 

http://bygningsreglementet.dk/file/648101/
Funktionafproevning.pdf

Desuden har Videncenter for Energibesparelser 
i Bygninger udgivet vejledninger om at udføre 
funktionsafprøvninger i etageboligbyggeri.  
Vejledningerne kan downloades fra:

www.byggeriogenergi.dk/
soeg/?q=funktionsafprøvning

Det forventes, at der i 2018 kommer en vejled-
ning fra Videncentret om funktionsafprøvning af 
belysning.

Performancetest
Bygningsstyrelsens har et performancetestparadigme, der også indeholder funktions- 
afprøvninger af de tekniske anlæg, men er væsentligt mere omfattende end kun afprøvninger. 

Bygningsstyrelsens materiale om performancetest kan downloades på: 

https://www.bygst.dk/godt-byggeri/performancetest/
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Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

VEJLEDNING

Funktionsafprøvning af 
ventilationsanlæg i etagebyggeri  

Scan koden og 
TILMELD dig voresNYHEDSBREV
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Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

Kontrol af indregulering af varmeanlæg

VEJLEDNING
Funktionsafprøvning

ved renovering af 
fjernvarmeanlæg 

i etagebyggeri  

Scan koden og 
TILMELD dig vores

NYHEDSBREV
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Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

VEJLEDNING

Funktionsafprøvning af 

varmeanlæg med 

naturgas 

i etagebyggeri  

  

Scan koden og 

TILMELD dig vores

NYHEDSBREV
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Funktionsafprøvning sikrer et fælles mål
Kravet til funktionsafprøvning i bygningsreglementet 
skal sikre, at entreprenører og rådgivere tænker 
installationer og energistyringssystemer med tidligt 
i byggeprojektet. Målet er, at energiforbruget i 
det færdige byggeri stemmer overens med det 
beregnede energiforbrug.

Hvis en bygning bruger mere energi end planlagt, 
kan det blive en diskussion mellem byggeriets parter, 
om det skyldes brugernes adfærd eller kvaliteten af 
bygningens installationer. Dette kan være vanskeligt 
at bestemme, hvis der ikke er udført målinger før 
ibrugtagning af bygningen.

Funktionsafprøvningens styrke er, at energiforbruget 
ved den konkrete anvendelse af bygningen kan ad-
skilles fra bygningens energimæssige ydeevne, inden 
projektet afleveres. Det sker ved at måle installa-
tionernes effektivitet, før brugerne tager bygningen 
i brug. Metoden håndterer med andre ord faseskiftet 
mellem udførelse og drift og fjerner tvivlen om  
årsagen til et evt. for højt energiforbrug.

I en funktionsafprøvning stilles der ikke nye krav 
til installationerne, men den gør det nødvendigt 
fra start at aftale og præcisere, hvordan det doku-
menteres, at kravene er overholdt. Hvis disse krav 
præsenteres fra start i udbudsmaterialet, har  
entreprenøren mulighed for at tilpasse projektet  
og tidsplanen til kravene allerede i tilbudsfasen.

Funktionsafprøvning skaber øget værdi 
Udover at undersøge om bygningens faktiske energi-
mæssige ydeevne svarer til det beregnede, er  
funktionsafprøvninger også en hjælp til entreprenø-
ren i forhold til at sikre mod ekstraarbejde og fejl-
finding, når projektet er afleveret. Herved skaber en 
funktionsafprøvning øget værdi for både bygherren 
og for entreprenøren. 

En forudsætning for et lavt energiforbrug er dog fort-
sat, at bygningens installationer er korrekt indregule-
rede før funktionsafprøvningen. 

Fordele ved funktionsafprøvning 
Funktionsafprøvning forebygger mange af de 
problemer, bygherrerne typisk oplever, når 
de tekniske installationer ikke leverer den 
lovede ydelse. Ved at gennemføre funktions-
afprøvninger og sikre, at installationerne 
fungerer efter hensigten, overtager byg- 
herren i stedet for en bygning, hvor de 
driftsansvarlige kan koncentrere sig om at 
drifte bygningen fra dag et. Dermed skal  
de ikke bruge tid på at udbedre fejl og 
mangler, før bygningen kan tages ordentligt 
i brug. 

Forskellige former for funktionsafprøvninger 
er tidligere benyttet af både rådgivere og 
entreprenører, og kravene er skrevet ind i 
AB92 m.v.
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Funktionsafprøvning gavner selve  
byggeprocessen
Bygherren skal allerede i udbudsmaterialet gøre sig 
klart, hvad bygningen skal leve op til i forhold til 
de tekniske anlægs ydelser, og hvordan ydelserne 
måles, før bygningen tages i brug. Traditionelt i 
en byggeproces må fx installationsarbejdet ofte 
afvente, at andre opgaver afsluttes. Det kan 
resultere i, at bygningens installationer ikke er helt 
færdige, når brugerne af bygningen flytter ind. Dette 
er ikke hensigtsmæssigt for bygningens fremtidige 
driftsøkonomi. 

I moderne byggerier er der ofte mange forskel-
lige tekniske løsninger, som skal fungere optimalt i 
samspil. Her er rækkefølgen, løsningerne udføres i, 
afgørende. Traditionelt tager aftaler og tidsplaner 
ikke altid hensyn til, hvilke delentrepriser der er 
afhængige af hinanden, og i hvilken rækkefølge de 
udføres mest hensigtsmæssigt. Det kan fx betyde, at 
indreguleringen af CTS-anlægget først kan udføres, 
når bygningen er taget i brug, fordi vvs- og venti-
lationsarbejdet ikke er færdigt. Herved bliver det 
svært at vurdere, om bygningens ydeevne lever op til 
kravene.

Funktionsafprøvningen erstatter ikke installatørernes 
egenkontrol, men er en række test, som sikrer, at 
installationerne fungerer som planlagt i udbuddet.

En bygherre har brug for at vide, om installationerne 
og specielt styringerne virker som planlagt, om de 
lovede virkningsgrader er opfyldt, og om installation-
erne regulerer korrekt. Det er de spørgsmål, byg-
herren får klare svar på ved at udføre en funktions-
afprøvning. Med en funktionsafprøvning præciserer 
bygherren selv tidligt i projektet, hvordan det skal  
eftervises, at de tekniske anlæg lever op til den 
ydelse, der er beskrevet i udbudsmaterialet.

Hvem udfører funktionsafprøvninger? 
Bygningsreglementet stiller ikke krav til, hvem der 
udfører funktionsafprøvningerne, men for at få et 
godt resultat, bør det være en uddannet fagperson 
med relevant måleteknisk viden og erfaring.  
I princippet kan entreprenøren selv stå for afprøv-
ningen, men det anbefales, at der anvendes en  
uvildig tredjepart uden tilknytning til bygherre  
eller udførende entreprenører. 
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Nye procedurer i planlægningen
For både bygherren og den udførende entreprenør 
betyder kravet om funktionsafprøvninger nye pro-
cedurer. Bygherren skal allerede i udbudsmaterialet 
definere, hvad entreprenøren skal kunne måle og 
dokumentere ved afleveringen af projektet. Det skal 
angives hvilke anlæg der skal testes, hvordan de skal 
testes, og hvad kravet er for, at anlægget består 
testen. 

Entreprenøren skal sikre, at tidsplanen tager højde 
for, at der skal gennemføres funktionsafprøvninger. 
Anlæggene skal være færdiginstallerede, så det er 
muligt at gennemføre målinger i overenstemmelse 
med alle fastsatte målepunkter, og de skal være kor-
rekt indregulerede og fejltestede af entreprenøren 
før funktionsafprøvningen. 

Funktionsafprøvning i praksis
Bygherren kan i udbudsmaterialet opstille krav til 
anlæggenes ydeevne, så den bydende entreprenør 
eller håndværker allerede ved tilbudsgivningen er 
klar over kravene, samt hvad der skal måles, og hvor-
dan resultaterne skal dokumenteres. Dette betyder, 
at der vil være fokus på at få afsluttet entreprisen 
i rette tid i forhold til at foretage afprøvningerne. 
Desuden kommer der fokus på at montere de målere, 
som skal dokumentere, at kravene overholdes.

Ved projektets afslutning udfører entreprenøren, 
som normalt, først sin egen kontrol og endelige ind-
regulering af anlæg. Når dette er på plads, udføres 
funktionsafprøvningene efter kravene beskrevet i 
udbudsmaterialet. 

Funktionsafprøvningen gennemgås, og resultatet 
fører enten til en accept af aflevering eller til iværk-
sættelse af udbedring som en del af den samlede 
mangelgennemgang. 

En godkendt funktionsafprøvning betyder, at en 
aftalt del af entreprisesummen kan udbetales – eller 
omvendt tilbageholdes, hvis resultaterne ikke over-
holder kravene. 

Erfaringerne med at implementere metoden viser, at 
en af de store udfordringer er at sikre, at byggeriet 
er helt klart til, at der kan udføres en funktions-
afprøvning på det rette tidspunkt.

Hvornår skal man i gang med  
funktionsafprøvning?
Det er vigtigt, at kravene til funktions-
afprøvningerne indgår i udbudsmaterialet. 
Acceptkriteriet og konsekvensen for betaling 
og dagsbod, hvis kravet ikke overholdes, skal 
angives. 

Selve testen og målingerne skal udføres 
efter, at entreprenøren har afsluttet sin 
egenkontrol og indregulering af fx luft- og 
vandmængder – men inden selve projektet 
er accepteret og overdraget.
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Allerede i byggeriets idéfase bør krav til funk- 
tionsafprøvningen fastlægges. Her skal bygherren 
forholde sig til, hvilke krav projektet skal leve 
op til, hvordan kravene skal dokumenteres, og 
hvilken konsekvens det har for betalingen, hvis 
kravene ikke er overholdt.

Det kan være bygherren selv, en rådgiver eller 
en entreprenør, som udarbejder projektet. Ved 
at funktionskravene er tydelige allerede på dette 
tidspunkt, kan der udarbejdes en projektbeskrivel- 
se, som følger kravene og beskriver, hvordan de 
skal dokumenteres, og hvad acceptkriterierne er.

Hvis kravene til funktionsafprøvning er detaljeret 
beskrevet og indgår i udbudsmaterialet, kan 
entreprenøren tilrettelægge sit tilbud og sin 
tidsplan med udgangspunkt i, det som skal doku-
menteres. Godkendelsen af funktionsafprøvningen 
kan skrives ind i kontrakten, så den endelige 
udbetaling af kontraktbeløbet er afhængig af en 
godkendt funktionsafprøvning. 

Under byggeriets udførelse er det vigtigt, at 
entreprenøren har fokus på, hvornår funktions-
afprøvningerne skal udføres, at forudsætningerne 
for opstart på funktionsafprøvning er opfyldt, og 
at alle anlæg er klar til måling på det forventede 
tidspunkt. Dette kræver god koordinering mellem 
alle involverede parter.

Efter indregulering og egenkontrol udføres 
funktionsafprøvningen. Ved at funktions- 
afprøvningen har fundet sted og har overholdt 
kravene inden aflevering, sikres det, at bygnin-
gens installationer er velfungerende fra start.

Når kravene i funktionsafprøvningerne er opfyldt, 
accepteres projektet og overleveres til bygherren 
og eventuelle tilbagebeholdte beløb udbetales.
Hvis kravene i en funktionsafprøvning ikke er op-
fyldt, kan projektet ikke godkendes, og entrepre-
nøren skal udbedre årsagen til, at kravene ikke er 
opfyldt. Herefter udføres funktionsafprøvningen 
igen.

IDE

ACCEPT AF 
PROJEKT

PROJEKT

AFLEVERING

UDBUDUDFØRELSE

Funktionsafprøvning - hvornår?

Krav til funktionsafprøvningen fastlægges

Krav til funktionsafprøvningen skal indgå i 
udbudsmaterialet

Funktionsafprøvning udføres  
Inden funktionsafprøvningen finder sted, skal 
entreprenøren have indreguleret og testet 
anlæggene. Hvis kravene i afprøvningen ikke 
opfyldes, skal entreprenøren udbedre årsagen 
til fejlen og foretage en ny afprøvning.
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Fjernvarmeanlæg Naturgasanlæg Ventilationsanlæg 
(centrale og decentrale anlæg)

 ▪ Indregulering

 ▪ Bygningsautomatik

 ▪ Fjernvarmeveksler

 ▪ Kontraventil i blandekreds ved  
direkte fjernvarme

 ▪ Indregulering

 ▪ Bygningsautomatik

 ▪ Virkningsgrad

 ▪ Ydelse

 ▪ Styring og regulering  
(kaskadeinstallationer)

 ▪ SFP-faktor

 ▪ Temperaturvirkningsgrad

 ▪ Automatik

 ▪ Luftfordeling

Kilde: Vejledninger om funktionsafprøvning for hhv. fjernvarme, naturgas og 
ventilation, udgivet af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger

Eksempler på indhold i funktionsafprøvninger

Eksempel på kravspecifikation
De næste to sider viser et eksempel på krav- 
specifikation til kontrol af SFP-faktor for centrale 
ventilationsanlæg. Det er angivet, hvad der skal 
måles, hvordan det måles, og hvad der måles op 
mod. Det er i dette tilfælde det specifikke elforbrug 
til ventilation, som testes.
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Test nr. 1 Kontrol af SFP-faktor for centrale ventilationsanlæg

Anlægs nr.: Udført af: Dato:

Lovkrav I Bygningsreglement 2015 kap. 8.3 stk. 9 står der:

”For ventilationsanlæg til etageboliger må det specifikke elforbrug til lufttransport ikke 
overstige 1.500 J/m³ udeluft ved grundluftsskiftet.”

Definition Beregning af SFP-faktoren for centrale ventilationsanlæg er baseret på målinger af:

• Optagne effekter for motorer til indblæsnings- og udsugningsventilatoren 

 (Pi og Pu)

• Den indblæste og udsugede luftmængde, der svarer til et grundluftskifte på 0,3 l/s pr. 
m2 (qgrund)

Beregningen foretages ved at benytte nedenstående formel:

SFP = 

Målepunkter Ved eftervisning af anlæggets SFP-faktor indgår følgende målepunkter:

• Luftmængder opgjort via traversmålinger i kanaler eller målinger på trykudtag monteret 
på ventilatorerne 

• Effektoptag foretaget på motorernes hovedrelæer i styreskabet eller på motorernes 
klemkasser

Principskitse

Forudsætninger for 
test

• I henhold til DS 447:2013, kapitel 6.3, 7.3 og 8.3 ”Indregulering og aflevering”, skal et 
ventilationsanlæg være indreguleret af ventilationsentreprenøren. I afsnit 6.3.3 er det 
væsentligt at bemærke kravet vedrørende funktionstest, idet det fremgår, at der skal 
udføres en funktionstest, som efterviser, at automatiksystemet fungerer som forudsat. 
Der leveres dokumentation for alle væsentlige parametre, som er:

• Indblæst og udsuget luftmængde

• Trykdifferenser over anlæg (suge- og trykside) samt komponenter 

• Effektoptag og omdrejningstal for ventilatormotorer

• Temperaturvirkningsgrad for varmegenvindingsenhed

Eksempel på kravspecifikation til funktionsafprøvning

Pi + Pu        W

 qgrund        m
3/s

[      ]
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Test nr. 1 fortsat Kontrol af SFP-faktor for centrale ventilationsanlæg

Omfang af test SFP-faktoren eftervises for alle nye ventilationsanlæg med varmegenvinding.

Tidspunkt for testens 
gennemførelse

Testen gennemføres inden AB92 aflevering af anlægget. 

AB92 er ”Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægs- 
industrien 1992”

Testens varighed Testens varighed skønnes at være 2-3 timer.

Metode for måling og 
dokumentation

• Målingen af SFP-faktoren foretages med fuld varmegenvinding, dvs. eventuelle bypass 

spjæld skal være lukkede, eller rotoren (roterende veksler) skal køre med 100 % omdrej-

ningstal.

• Målingen foretages ved de armaturtryktab, som brandnormen (DS 428) kræver.

Acceptkriterium Testen er acceptabel, hvis den målte SFP-faktor maksimalt overstiger kravet i BR15 med 5 %. 

Testens resultat Er testens acceptkriterium opfyldt?    Ja         Nej 

Typiske årsager 
til afvigelser

• Tryktabene i kanalsystemet inkl. komponenter (kanaler, bøjninger, lyddæmpere, indtags- 

og afkasthætter m.v.) er højere end forudsat ved dimensioneringen. Tryktabene måles, 

analyseres og sammenholdes med forudsatte værdier.

• Tryktabene i ventilationsaggregatets komponenter (filtre, varmegenvindings-enhed, 

varmeflade mv. ) er højere end forudsat ved dimensioneringen. Virkningsgrader for venti-

lator og motor er lavere end forudsat. Tryktabene samt virkningsgrader for ventilator og 

motor måles og analyseres. 

• Luftmængderne afviger fra dem, der var forudsat ved den oprindelig opgørelse af SFP-

faktoren.

• Manglende eller fejlagtig indregulering af ventilationsanlæg.

• Unøjagtige målinger af luftmængder og effektoptag.

• Defekte komponenter.

Eksempel: I en etageejendom er der opsat et nyt ventilationsanlæg med genvinding 

Luftmængden er målt til 7.225 m3/h svarende til 2,01 m3/s 
Effekten på indblæsningsventilatoren er målt til 1.500 W  
Effekten på udsugningsventilatoren er målt til 1.250 W 
Den samlede effekt er 2.750 W

SFP faktoren udregnes til: 

2.750 W/s delt med 2,01 m3/s, dvs. 1.368 W/s/m3, hvilket er et godt stykke under kravet på 1.500 W/s/m3. 

Denne funktionsafprøvning godkender dermed ventilationsanlæggets ydeevne.
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Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Hvorfor skal en dampspærre fjernes 

eller perforeres, og hvordan gør man? 

Når den gamle dampspærre ikke kan regnes for at 

være tæt nok eller ligger et forkert sted i den efter-

isolerede konstruktion, skal den gamle dampspærre 

enten helt fjernes eller perforeres. Det skal sikre, at 

indtrængende fugt kan komme ud igen i stedet for at 

blive fanget mellem to tætte lag, hvilket vil give fugt-

ophobning i konstruktionen.Perforering bliver aktuelt i de tilfælde, hvor det vil 

være nemmere end at fjerne den indvendige be-

klædning og beklædning. Perforering betyder, at man 

skal skære eller bore huller i dampspærren.  Der skal 

mange små huller til (10 til 100 pr. m2) eller nogle 

snit pr. m2. Det er dog meget tidskrævende at bore så 

mange huller i dampspærren, så oftest er det lettere 

at fjerne den gamle helt.Den gamle dampspærre kan også fjernes eller perfo-

reres ved, at man løfter i den gamle isolering uden at 

fjerne den helt, fx i en tagkonstruktion. 

Når man perforerer den oprindelige dampspærre, skal 

man være sikker på, at der et andet sted i den ef-

terisolerede konstruktion sørges for, at den samlede 

konstruktion bliver absolut lufttæt.Holdbarhed af dampspærren 
Godkendte dampspærresystemer (dampspærre, tape 

og fugematerialer), dvs. CE-mærket med DS/EN 13984 

Fleksible membraner til fugtisolering eller med DS/EN 

13859-1 Fleksible membraner til fugtisolering er testet 

for aldringsbestandighed. Traditionelle dampspærre af 

plastikfolie bliver nedbrudt af UV-lys. Derfor er det vig-

tigt, at dampspærren er godt skjult i konstruktionen.

Ved korrekt håndtering, dvs. at membranen ikke ud-

sættes for dagslys, skarpe genstande eller kemikalier, 

kan man regne med en god tæthed af dampspærren i 

hele konstruktionens levetid.

Dampspærre i Bygningsreglementet

Bygningsreglementerne (BR) har haft følgende 

omtale af brugen af dampspærre:
• I BR66 nævnes ”dampspærren” første 

gang: Der skulle anbringes et dampstand-

sende lag mellem tagkonstruktioner af træ 

og opvarmede rum på den side af varme-

isoleringen.  
• Ifølge BR72 skulle der bruges dampspærre 

i træstolpevægge og i tagkonstruktioner 

af træ. Yderligere skulle dampspærren i 

taget have tilslutning til evt. dampspærre 

i ydervæggen 
• Ifølge både BR77 og BR82 skulle der yder-

ligere i tagkonstruktioner sørges for god 

ventilation på ydersiden af varmeisolerin-

gen, og at der ingen luftgennemstrømning 

finder sted.  
• Fra BR72 omtales, at fugtspærre – 0,15 

mm polyethylenfolie eller lign. – skulle 

bruges i gulvkonstruktioner og kældergulve 

mod jord for at hindre fugtindtrængningen 

udefra.
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Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Værdierne i tabellen kan bruges til groft overslag for, 

om materialevalget opfylder kriteriet om at undgå 

fugtophobninger i konstruktioner. Det sker ved at sikre, 

at materialelag på ydersiden af isoleringslaget er mere 

diffusionsåbne end på indersiden, altså Z
inde > 10 • Z

ude.

 Med ”diffusionsåbent” menes der i denne guide mate-

rialer, hvor Z-værdien er: Z < 3-5 GPa • s • m2 /kg.
Eksempel på vurderingen af Z

inde/Zude

forholdet
I tabellen nedenfor vises et beregningseksempel til 

vurdering af Z
inde/Z

ude forholdet ved udvendig efteriso-

lering af en tung ydervæg. Til Z
inde medtages diffusi-

onsmodstanden for materialelag på den varme side af 

det inderste lag isolering (hvis der er flere), og til Z
ude

medtages lag uden for det yderste lag isolering. Hvis 

Z
inde/Z

ude > 10, er der ikke risiko for ophobning af fugt 

i konstruktionen pga dampmodstand i de forskellige 

materialelag.

Hulmursisolering ca. 80 mmBagmur, letbetonvæg

Formur, røde mursten

Isolering, 100 mm,  klæbes
og dyvles til mursten

Facadepuds

Forudsætninger

Beregning af Z
inde

Beregning af Z
udeBeregning af Z

inde/ Z
ude

Vurdering

En tung ydervæg ønskes efterisoleret med et udvendigt efterisoleringssystem, der 

består af 100 mm stenuld, der klæbes og dyvles til mursten og pudses bagefter med et 

tilhørende pudssystem. Til Z
inde regnes lagene på den varme side af den gamle varmeisolering – plastmaling og 

letklinkerbetonbagmur. Til Z
ude regnes lagene på den kolde side af den yderste (nye) 

varmeisolering – pudslaget.

Z-værdi for plastmaling (typisk):
2,5 GPa•s•m2/kg

Z-værdi for bagmur:
3 GPa•s•m2/kg

Z
inde = 2,5 GPa • s • m2/kg + 3 GPa • s • m2/kg =

5,5 GPa•s•m2/kg

Z-værdi for pudssystem (diffusionsåbent) = Z
ude =

0,35 GPa•s•m2/kg

5,5 GPa • s • m2/kg / 0,35 GPa • s • m2/kg = 
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Ved de givne forudsætninger for materialevalget i eksemplet overholdes kriteriet: 

Z
inde/Z

ude > 10.
Eksemplet understreger vigtigheden af at anvende et diffusionsåbent facadepudssys-

tem ved udvendig efterisolering. 
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Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boligerDampspærrens opgave i en bygning er at bibeholde den 

opvarmede, fugtige luft på den varme side af isolerin-

gen. Den har to funktioner:1. At forhindre fugtrelaterede problemer i konstruk-

tioner. Dampspærren kontrollerer og forhindrer 

herved utilsigtet transport af vanddamp.

2. At skabe en lufttætning, som hindrer ukontrolleret 

ventilation. Dampspærren kontrollerer og forhin-

drer herved utilsigtet transport af luft. 

For at opnå dette kræves, at det tætte læg omslutter 

hele den opvarmede del af bygningen: dvs., at damp-

spærren har tætte samlinger, og at den slutter tæt til 

andre bygningsdele, fx vinduer, mure, terrændæk osv. 

Blot et lille hul eller en revne i dampspærren – eller en 

utæt samling – kan resultere i opfugtning af konstrukti-

onen, der er 100 til 1.000 gange kraftigere end gennem 

en hel flade med intakt dampspærre. Et beregningsek-

sempel på dette findes fx i SBi- anvisning 224 (link).

Transporten af vanddamp og luft foregår typisk i 

fyringssæsonen, hvor der er en betydelig tempera-

turforskel mellem ude og inde. Den varme indeluft 

indeholder næsten altid meget mere vanddamp end 

udeluften. Fysiske love gør, at denne forskel automa-

tisk vil udlignes, og den varme, fugtige luft vil derfor 

prøve at komme ud af en bygning.
Uden en dampspærre vil fugten i den varme indeluft 

kondensere et koldt sted i konstruktionen, typisk inde 

i isoleringen. Hvis kondensvandet ikke kan komme 

væk eller tørre ud, og konstruktionen består af mate-

rialer, der er fugtfølsomme, fx konstruktionstræ eller 

gips- eller træplader, ender det med en byggeskade 

med mindst et skimmelsvampeangreb. Derfor skal der 

som hovedregel (ved traditionelle isoleringsmaterialer) 

altid bruges en korrekt monteret dampspærre i en let 

konstruktion, og man skal sikre, at materialerne læn-

gere ude i konstruktionen er mere diffusionsåbne. 

HVORFOR EN DAMPSPÆRRE?

En tommelfingerregel siger, at diffusionsmod-

standen Z på indersiden af det eller de varme-

isolerende lag skal være 10 gange større end 

på ydersiden for at undgå fugtophobning: 

Z
inde > 10 • Z

ude

Figur 1. Illustration af dampspærrens funktion. Kilde: www.rockwool.dk
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Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boligerDenne guide understøtter brugen af energiløsningerne 

fra Videncenter for Energibesparelser i Bygninger (VEB). 

I de enkelte energiløsninger er der generelle råd til 

brugen af dampspærre, mens formålet med denne 

guide er at samle de ofte stillede spørgsmål om damp-

spærren og de konkrete råd ved forskellige energitiltag. 

Guiden er samtidig en huske- og checkliste for både 

rådgivere og udførende håndværksfirmaer for, hvornår 

der skal ”tænkes i dampspærre”, så man kan træffe de 

rigtige beslutninger i den konkrete situation.

Guiden besvarer bl.a. centrale spørgsmål som: 

• Hvordan sikrer man valg af korrekte materialer? 

• Skal den nye, efterisolerede konstruktion have en 

dampspærre eller ej?
• Hvornår er den eksisterende dampspærre god nok?

• Hvor lægger man en ny dampspærre? Og hvad gør 

man ved den eksisterende?

• Hvilke placeringsmuligheder er der for dampspær-

ren?

Energiløsningerne, som guiden understøtter, ligger i en 

opdateret udgave (iht. BR10) www.byggeriogenergi.dk  

under disse kategorier.Guiden kan anvendes ved efterisolering med traditio-

nelle isoleringsmaterialer. Den dækker kun boliger. 

SÅDAN BRUGES DAMPSPÆRREN 

ved efterisolering af boliger

1

Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

Renovering af fjernvarme-

forsynet varmecentral
Det anbefales at renovere en fjernvarmeforsynet varme-

central, hvis der er:• Et højt varmeforbrug
• Dårlig afkøling
• Hyppige driftsproblemer, som fx manglende central-

varme i dele af anlægget eller manglende varmt 

brugsvand• Hyppige reparationer og/eller udskiftninger af kom-

ponenter kedelcentral eller i centralvarmeanlæg-

get, typisk på grund af tæringer

• Foretaget energibesparende foranstaltninger på 

klimaskærm, så forbruget til rumopvarmning er 

reduceret

UDGIVET DECEMBER 2014 - REVIDERET DECEMBER 2015 

Energiløsningstore bygninger

Fordele
• Udskiftning af en ældre veksler til en ny vil mini-

mere vedligeholdelsesudgifterne samt forbedre 

afkølingen.• Ved direkte fjernvarme opnås en god energieffekti-

vitet i form af lavere elforbrug til cirkulationspump-

ning af varmt vand samt mulighed for en bedre 

afkøling.

1

Anbefaling• Det bør overvejes at ændre et indirekte anlæg til et 

direkte. Det kræver dog, at fjernvarmeværket til-

lader det, og at varmeanlægget (radiatorer, ventiler 

m.m.) kan klare det høje tryk fra fjernvarmenettet.

• Ligeledes bør varmtvandsbeholderen udskiftes med 

en gennemstrømningsvandvarmer, hvis der er hyp-

pige driftsproblemer og reparationer. Det kræver 

også, at fjernvarmeværket tillader det.

• Fjernvarmeanlægget bør monteres med trykdiffe-

rensregulatorer for at sikre, at reguleringsventilerne 

har stabile driftsbetingelser.
Fjernvarmeværkets tilslutningsbestemmelser skal altid 

følges. Ud over bestemmelser om, hvorvidt værket til-

lader indirekte anlæg og gennemstrømsvandvarmer, er 

der normalt også krav til dimensionerende temperatur-

sæt for vandvarmer og varmeanlæg.

• Ved udskiftning af en varmtvandsbeholder til en 

gennemstrømningsvandvarmer opnås en varmebe-

sparelse og mulighed for en bedre afkøling.
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Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Hvorfor skal en dampspærre fjernes 

eller perforeres, og hvordan gør man? 

Når den gamle dampspærre ikke kan regnes for at 

være tæt nok eller ligger et forkert sted i den efter-

isolerede konstruktion, skal den gamle dampspærre 

enten helt fjernes eller perforeres. Det skal sikre, at 

indtrængende fugt kan komme ud igen i stedet for at 

blive fanget mellem to tætte lag, hvilket vil give fugt-

ophobning i konstruktionen.Perforering bliver aktuelt i de tilfælde, hvor det vil 

være nemmere end at fjerne den indvendige be-

klædning og beklædning. Perforering betyder, at man 

skal skære eller bore huller i dampspærren.  Der skal 

mange små huller til (10 til 100 pr. m2) eller nogle 

snit pr. m2. Det er dog meget tidskrævende at bore så 

mange huller i dampspærren, så oftest er det lettere 

at fjerne den gamle helt.Den gamle dampspærre kan også fjernes eller perfo-

reres ved, at man løfter i den gamle isolering uden at 

fjerne den helt, fx i en tagkonstruktion. 

Når man perforerer den oprindelige dampspærre, skal 

man være sikker på, at der et andet sted i den ef-

terisolerede konstruktion sørges for, at den samlede 

konstruktion bliver absolut lufttæt.Holdbarhed af dampspærren 
Godkendte dampspærresystemer (dampspærre, tape 

og fugematerialer), dvs. CE-mærket med DS/EN 13984 

Fleksible membraner til fugtisolering eller med DS/EN 

13859-1 Fleksible membraner til fugtisolering er testet 

for aldringsbestandighed. Traditionelle dampspærre af 

plastikfolie bliver nedbrudt af UV-lys. Derfor er det vig-

tigt, at dampspærren er godt skjult i konstruktionen.

Ved korrekt håndtering, dvs. at membranen ikke ud-

sættes for dagslys, skarpe genstande eller kemikalier, 

kan man regne med en god tæthed af dampspærren i 

hele konstruktionens levetid.

Dampspærre i Bygningsreglementet

Bygningsreglementerne (BR) har haft følgende 

omtale af brugen af dampspærre:
• I BR66 nævnes ”dampspærren” første 

gang: Der skulle anbringes et dampstand-

sende lag mellem tagkonstruktioner af træ 

og opvarmede rum på den side af varme-

isoleringen.  
• Ifølge BR72 skulle der bruges dampspærre 

i træstolpevægge og i tagkonstruktioner 

af træ. Yderligere skulle dampspærren i 

taget have tilslutning til evt. dampspærre 

i ydervæggen 
• Ifølge både BR77 og BR82 skulle der yder-

ligere i tagkonstruktioner sørges for god 

ventilation på ydersiden af varmeisolerin-

gen, og at der ingen luftgennemstrømning 

finder sted.  
• Fra BR72 omtales, at fugtspærre – 0,15 

mm polyethylenfolie eller lign. – skulle 

bruges i gulvkonstruktioner og kældergulve 

mod jord for at hindre fugtindtrængningen 

udefra.
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Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Værdierne i tabellen kan bruges til groft overslag for, 

om materialevalget opfylder kriteriet om at undgå 

fugtophobninger i konstruktioner. Det sker ved at sikre, 

at materialelag på ydersiden af isoleringslaget er mere 

diffusionsåbne end på indersiden, altså Z
inde > 10 • Z

ude.

 Med ”diffusionsåbent” menes der i denne guide mate-

rialer, hvor Z-værdien er: Z < 3-5 GPa • s • m2 /kg.
Eksempel på vurderingen af Z

inde/Zude

forholdet
I tabellen nedenfor vises et beregningseksempel til 

vurdering af Z
inde/Z

ude forholdet ved udvendig efteriso-

lering af en tung ydervæg. Til Z
inde medtages diffusi-

onsmodstanden for materialelag på den varme side af 

det inderste lag isolering (hvis der er flere), og til Z
ude

medtages lag uden for det yderste lag isolering. Hvis 

Z
inde/Z

ude > 10, er der ikke risiko for ophobning af fugt 

i konstruktionen pga dampmodstand i de forskellige 

materialelag.

Hulmursisolering ca. 80 mmBagmur, letbetonvæg

Formur, røde mursten

Isolering, 100 mm,  klæbes
og dyvles til mursten

Facadepuds

Forudsætninger

Beregning af Z
inde

Beregning af Z
udeBeregning af Z

inde/ Z
ude

Vurdering

En tung ydervæg ønskes efterisoleret med et udvendigt efterisoleringssystem, der 

består af 100 mm stenuld, der klæbes og dyvles til mursten og pudses bagefter med et 

tilhørende pudssystem. Til Z
inde regnes lagene på den varme side af den gamle varmeisolering – plastmaling og 

letklinkerbetonbagmur. Til Z
ude regnes lagene på den kolde side af den yderste (nye) 

varmeisolering – pudslaget.

Z-værdi for plastmaling (typisk):
2,5 GPa•s•m2/kg

Z-værdi for bagmur:
3 GPa•s•m2/kg

Z
inde = 2,5 GPa • s • m2/kg + 3 GPa • s • m2/kg =

5,5 GPa•s•m2/kg

Z-værdi for pudssystem (diffusionsåbent) = Z
ude =

0,35 GPa•s•m2/kg

5,5 GPa • s • m2/kg / 0,35 GPa • s • m2/kg = 

16

Ved de givne forudsætninger for materialevalget i eksemplet overholdes kriteriet: 

Z
inde/Z

ude > 10.
Eksemplet understreger vigtigheden af at anvende et diffusionsåbent facadepudssys-

tem ved udvendig efterisolering. 
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Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boligerDampspærrens opgave i en bygning er at bibeholde den 

opvarmede, fugtige luft på den varme side af isolerin-

gen. Den har to funktioner:1. At forhindre fugtrelaterede problemer i konstruk-

tioner. Dampspærren kontrollerer og forhindrer 

herved utilsigtet transport af vanddamp.

2. At skabe en lufttætning, som hindrer ukontrolleret 

ventilation. Dampspærren kontrollerer og forhin-

drer herved utilsigtet transport af luft. 

For at opnå dette kræves, at det tætte læg omslutter 

hele den opvarmede del af bygningen: dvs., at damp-

spærren har tætte samlinger, og at den slutter tæt til 

andre bygningsdele, fx vinduer, mure, terrændæk osv. 

Blot et lille hul eller en revne i dampspærren – eller en 

utæt samling – kan resultere i opfugtning af konstrukti-

onen, der er 100 til 1.000 gange kraftigere end gennem 

en hel flade med intakt dampspærre. Et beregningsek-

sempel på dette findes fx i SBi- anvisning 224 (link).

Transporten af vanddamp og luft foregår typisk i 

fyringssæsonen, hvor der er en betydelig tempera-

turforskel mellem ude og inde. Den varme indeluft 

indeholder næsten altid meget mere vanddamp end 

udeluften. Fysiske love gør, at denne forskel automa-

tisk vil udlignes, og den varme, fugtige luft vil derfor 

prøve at komme ud af en bygning.
Uden en dampspærre vil fugten i den varme indeluft 

kondensere et koldt sted i konstruktionen, typisk inde 

i isoleringen. Hvis kondensvandet ikke kan komme 

væk eller tørre ud, og konstruktionen består af mate-

rialer, der er fugtfølsomme, fx konstruktionstræ eller 

gips- eller træplader, ender det med en byggeskade 

med mindst et skimmelsvampeangreb. Derfor skal der 

som hovedregel (ved traditionelle isoleringsmaterialer) 

altid bruges en korrekt monteret dampspærre i en let 

konstruktion, og man skal sikre, at materialerne læn-

gere ude i konstruktionen er mere diffusionsåbne. 

HVORFOR EN DAMPSPÆRRE?

En tommelfingerregel siger, at diffusionsmod-

standen Z på indersiden af det eller de varme-

isolerende lag skal være 10 gange større end 

på ydersiden for at undgå fugtophobning: 

Z
inde > 10 • Z

ude

Figur 1. Illustration af dampspærrens funktion. Kilde: www.rockwool.dk
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Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boligerDenne guide understøtter brugen af energiløsningerne 

fra Videncenter for Energibesparelser i Bygninger (VEB). 

I de enkelte energiløsninger er der generelle råd til 

brugen af dampspærre, mens formålet med denne 

guide er at samle de ofte stillede spørgsmål om damp-

spærren og de konkrete råd ved forskellige energitiltag. 

Guiden er samtidig en huske- og checkliste for både 

rådgivere og udførende håndværksfirmaer for, hvornår 

der skal ”tænkes i dampspærre”, så man kan træffe de 

rigtige beslutninger i den konkrete situation.

Guiden besvarer bl.a. centrale spørgsmål som: 

• Hvordan sikrer man valg af korrekte materialer? 

• Skal den nye, efterisolerede konstruktion have en 

dampspærre eller ej?
• Hvornår er den eksisterende dampspærre god nok?

• Hvor lægger man en ny dampspærre? Og hvad gør 

man ved den eksisterende?

• Hvilke placeringsmuligheder er der for dampspær-

ren?

Energiløsningerne, som guiden understøtter, ligger i en 

opdateret udgave (iht. BR10) www.byggeriogenergi.dk  

under disse kategorier.Guiden kan anvendes ved efterisolering med traditio-

nelle isoleringsmaterialer. Den dækker kun boliger. 

SÅDAN BRUGES DAMPSPÆRREN 

ved efterisolering af boliger
Guide

Mere ensartede temperaturforhold og mindre træk er 

ofte blandt de positive resultater af energirenovering– 

ud over et lavere energiforbrug. 
Når du som håndværker kommer ud til et hus, som skal 

efterisoleres og tætnes, skal du være opmærksom på, at 

energirenovering ændrer ventilationsforholdene. 

Mindre ventilation
Ved at energirenovere slipper boligejeren for ukontrolle-

ret indtrængning af udeluft gennem utætheder. Men det 

betyder også, at ventilationen bliver mindre, og det kan 

medføre utilfredsstillende luftkvalitet. 

Når beboerne går i bad, laver mad og tørrer vasketøj, 

påvirker det luftkvaliteten negativt, ikke mindst fordi 

luftfugtigheden stiger.Derfor er det vigtigt at se på ventilationen. 

Årsager til dårlig ventilation

Det er ofte defekte eller simpelthen manglede ventilati-

onsinstallationer, der fører til utilstrækkelig ventilation. 

En tredje grund kan være, at velfungerende installatio-

ner bliver brugt forkert. 

Hvad beboerne gør til daglig i deres hjem, spiller også en 

stor rolle. De allervigtigste råd, hvis der ikke er tilstræk-

kelig ventilation i et hus, er at lufte ud to til tre gange 

om dagen i fem til ti minutter. Andre gode råd er at 

• undgå at tørre tøj indendørs 

• bruge emhætte under madlavning

• lufte ud efter badning  

• undgå at gøre for ofte rent med vand 

 – en gang om ugen er nok. 
Ventilation med varmegenvinding

Nye huse, der er velisolerede og tætte, får et markant 

bedre indeklima ved at der installeres et ventilationsan-

læg med varmegenvinding. Det samme gælder ældre huse, der er blevet efterisole-

ret og grundigt tætnet. Du kan se mere i Videncentrets energiløsning om Ventila-

tionsanlæg med varmegenvinding.
Tjeklisten på næste side kan hjælpe dig til at vurdere, 

om der er behov for at forbedre ventilationen i huset. 

 

Ventilation skal der til

UDGIVET JULI 2010 - REVIDERET NOVEMBER 2010

Husk at tænke på ventilation, når huset tætnes, som her hvor taget efterisoleres.

Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 
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Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Hvorfor skal en dampspærre fjernes 

eller perforeres, og hvordan gør man? 

Når den gamle dampspærre ikke kan regnes for at 

være tæt nok eller ligger et forkert sted i den efter-

isolerede konstruktion, skal den gamle dampspærre 

enten helt fjernes eller perforeres. Det skal sikre, at 

indtrængende fugt kan komme ud igen i stedet for at 

blive fanget mellem to tætte lag, hvilket vil give fugt-

ophobning i konstruktionen.Perforering bliver aktuelt i de tilfælde, hvor det vil 

være nemmere end at fjerne den indvendige be-

klædning og beklædning. Perforering betyder, at man 

skal skære eller bore huller i dampspærren.  Der skal 

mange små huller til (10 til 100 pr. m2) eller nogle 

snit pr. m2. Det er dog meget tidskrævende at bore så 

mange huller i dampspærren, så oftest er det lettere 

at fjerne den gamle helt.Den gamle dampspærre kan også fjernes eller perfo-

reres ved, at man løfter i den gamle isolering uden at 

fjerne den helt, fx i en tagkonstruktion. 

Når man perforerer den oprindelige dampspærre, skal 

man være sikker på, at der et andet sted i den ef-

terisolerede konstruktion sørges for, at den samlede 

konstruktion bliver absolut lufttæt.Holdbarhed af dampspærren 
Godkendte dampspærresystemer (dampspærre, tape 

og fugematerialer), dvs. CE-mærket med DS/EN 13984 

Fleksible membraner til fugtisolering eller med DS/EN 

13859-1 Fleksible membraner til fugtisolering er testet 

for aldringsbestandighed. Traditionelle dampspærre af 

plastikfolie bliver nedbrudt af UV-lys. Derfor er det vig-

tigt, at dampspærren er godt skjult i konstruktionen.

Ved korrekt håndtering, dvs. at membranen ikke ud-

sættes for dagslys, skarpe genstande eller kemikalier, 

kan man regne med en god tæthed af dampspærren i 

hele konstruktionens levetid.

Dampspærre i Bygningsreglementet

Bygningsreglementerne (BR) har haft følgende 

omtale af brugen af dampspærre:
• I BR66 nævnes ”dampspærren” første 

gang: Der skulle anbringes et dampstand-

sende lag mellem tagkonstruktioner af træ 

og opvarmede rum på den side af varme-

isoleringen.  
• Ifølge BR72 skulle der bruges dampspærre 

i træstolpevægge og i tagkonstruktioner 

af træ. Yderligere skulle dampspærren i 

taget have tilslutning til evt. dampspærre 

i ydervæggen 
• Ifølge både BR77 og BR82 skulle der yder-

ligere i tagkonstruktioner sørges for god 

ventilation på ydersiden af varmeisolerin-

gen, og at der ingen luftgennemstrømning 

finder sted.  
• Fra BR72 omtales, at fugtspærre – 0,15 

mm polyethylenfolie eller lign. – skulle 

bruges i gulvkonstruktioner og kældergulve 

mod jord for at hindre fugtindtrængningen 

udefra.
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Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Værdierne i tabellen kan bruges til groft overslag for, 

om materialevalget opfylder kriteriet om at undgå 

fugtophobninger i konstruktioner. Det sker ved at sikre, 

at materialelag på ydersiden af isoleringslaget er mere 

diffusionsåbne end på indersiden, altså Z
inde > 10 • Z

ude.

 Med ”diffusionsåbent” menes der i denne guide mate-

rialer, hvor Z-værdien er: Z < 3-5 GPa • s • m2 /kg.
Eksempel på vurderingen af Z

inde/Zude

forholdet
I tabellen nedenfor vises et beregningseksempel til 

vurdering af Z
inde/Z

ude forholdet ved udvendig efteriso-

lering af en tung ydervæg. Til Z
inde medtages diffusi-

onsmodstanden for materialelag på den varme side af 

det inderste lag isolering (hvis der er flere), og til Z
ude

medtages lag uden for det yderste lag isolering. Hvis 

Z
inde/Z

ude > 10, er der ikke risiko for ophobning af fugt 

i konstruktionen pga dampmodstand i de forskellige 

materialelag.

Hulmursisolering ca. 80 mmBagmur, letbetonvæg

Formur, røde mursten

Isolering, 100 mm,  klæbes
og dyvles til mursten

Facadepuds

Forudsætninger

Beregning af Z
inde

Beregning af Z
udeBeregning af Z

inde/ Z
ude

Vurdering

En tung ydervæg ønskes efterisoleret med et udvendigt efterisoleringssystem, der 

består af 100 mm stenuld, der klæbes og dyvles til mursten og pudses bagefter med et 

tilhørende pudssystem. Til Z
inde regnes lagene på den varme side af den gamle varmeisolering – plastmaling og 

letklinkerbetonbagmur. Til Z
ude regnes lagene på den kolde side af den yderste (nye) 

varmeisolering – pudslaget.

Z-værdi for plastmaling (typisk):
2,5 GPa•s•m2/kg

Z-værdi for bagmur:
3 GPa•s•m2/kg

Z
inde = 2,5 GPa • s • m2/kg + 3 GPa • s • m2/kg =

5,5 GPa•s•m2/kg

Z-værdi for pudssystem (diffusionsåbent) = Z
ude =

0,35 GPa•s•m2/kg

5,5 GPa • s • m2/kg / 0,35 GPa • s • m2/kg = 

16

Ved de givne forudsætninger for materialevalget i eksemplet overholdes kriteriet: 

Z
inde/Z

ude > 10.
Eksemplet understreger vigtigheden af at anvende et diffusionsåbent facadepudssys-

tem ved udvendig efterisolering. 
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Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boligerDampspærrens opgave i en bygning er at bibeholde den 

opvarmede, fugtige luft på den varme side af isolerin-

gen. Den har to funktioner:1. At forhindre fugtrelaterede problemer i konstruk-

tioner. Dampspærren kontrollerer og forhindrer 

herved utilsigtet transport af vanddamp.

2. At skabe en lufttætning, som hindrer ukontrolleret 

ventilation. Dampspærren kontrollerer og forhin-

drer herved utilsigtet transport af luft. 

For at opnå dette kræves, at det tætte læg omslutter 

hele den opvarmede del af bygningen: dvs., at damp-

spærren har tætte samlinger, og at den slutter tæt til 

andre bygningsdele, fx vinduer, mure, terrændæk osv. 

Blot et lille hul eller en revne i dampspærren – eller en 

utæt samling – kan resultere i opfugtning af konstrukti-

onen, der er 100 til 1.000 gange kraftigere end gennem 

en hel flade med intakt dampspærre. Et beregningsek-

sempel på dette findes fx i SBi- anvisning 224 (link).

Transporten af vanddamp og luft foregår typisk i 

fyringssæsonen, hvor der er en betydelig tempera-

turforskel mellem ude og inde. Den varme indeluft 

indeholder næsten altid meget mere vanddamp end 

udeluften. Fysiske love gør, at denne forskel automa-

tisk vil udlignes, og den varme, fugtige luft vil derfor 

prøve at komme ud af en bygning.
Uden en dampspærre vil fugten i den varme indeluft 

kondensere et koldt sted i konstruktionen, typisk inde 

i isoleringen. Hvis kondensvandet ikke kan komme 

væk eller tørre ud, og konstruktionen består af mate-

rialer, der er fugtfølsomme, fx konstruktionstræ eller 

gips- eller træplader, ender det med en byggeskade 

med mindst et skimmelsvampeangreb. Derfor skal der 

som hovedregel (ved traditionelle isoleringsmaterialer) 

altid bruges en korrekt monteret dampspærre i en let 

konstruktion, og man skal sikre, at materialerne læn-

gere ude i konstruktionen er mere diffusionsåbne. 

HVORFOR EN DAMPSPÆRRE?

En tommelfingerregel siger, at diffusionsmod-

standen Z på indersiden af det eller de varme-

isolerende lag skal være 10 gange større end 

på ydersiden for at undgå fugtophobning: 

Z
inde > 10 • Z

ude

Figur 1. Illustration af dampspærrens funktion. Kilde: www.rockwool.dk
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Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boligerDenne guide understøtter brugen af energiløsningerne 

fra Videncenter for Energibesparelser i Bygninger (VEB). 

I de enkelte energiløsninger er der generelle råd til 

brugen af dampspærre, mens formålet med denne 

guide er at samle de ofte stillede spørgsmål om damp-

spærren og de konkrete råd ved forskellige energitiltag. 

Guiden er samtidig en huske- og checkliste for både 

rådgivere og udførende håndværksfirmaer for, hvornår 

der skal ”tænkes i dampspærre”, så man kan træffe de 

rigtige beslutninger i den konkrete situation.

Guiden besvarer bl.a. centrale spørgsmål som: 

• Hvordan sikrer man valg af korrekte materialer? 

• Skal den nye, efterisolerede konstruktion have en 

dampspærre eller ej?
• Hvornår er den eksisterende dampspærre god nok?

• Hvor lægger man en ny dampspærre? Og hvad gør 

man ved den eksisterende?

• Hvilke placeringsmuligheder er der for dampspær-

ren?

Energiløsningerne, som guiden understøtter, ligger i en 

opdateret udgave (iht. BR10) www.byggeriogenergi.dk  

under disse kategorier.Guiden kan anvendes ved efterisolering med traditio-

nelle isoleringsmaterialer. Den dækker kun boliger. 

SÅDAN BRUGES DAMPSPÆRREN 

ved efterisolering af boliger
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VEJLEDNING

Funktionsafprøvning af 
ventilationsanlæg i etagebyggeri  Scan koden og TILMELD dig voresNYHEDSBREV

Find yderligere information på www.ByggeriOgEnergi.dk 

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger samler og formidler viden 
om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i 
bygninger. Videncentret medvirker til, at byggeriets parter opnår flere 
kvalifikationer og nye værktøjer til at gennemføre energibesparende 
tiltag i bygninger. 

Hermed understøtter Videncentret den samlede energispareindsats  
i Danmark. 

Scan koden eller besøg Videncentrets hjemmeside
www.ByggeriOgEnergi.dk
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