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En introduktion til emnet
ved Morten Mathiasen

• Byg-Erfa blad (21) 160901
- Udvendig (efter)isolering

• Hvad skal du være OBS på?

• Muligheder og fordele

• Udfordringer

• Brandsikkerhed

• Udførelse, (overordnet detaljer)

• En bygherrerådgivers erfaringer

• Spørgsmål
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Byg-Erfa blad (21) 160901

Udvendig (efter)isolering
- tegl-, beton og letbetonvægge med puds på isolering

Af Civilingeniør 

Georg Christensen

og

Diplomingeniør 

Jørgen Nymark Klavsen



Facadeisolering og puds

Mere og mere udbredt

- primært til renovering og efterisolering, men også nybyg

- Indvendig efterisolering, kun hvis man ikke kan gøre det udefra.

Sårbart

- stor skadesrisiko ved mangelfuld projektering og udførelse

Manglende erfaringer, ikke mindst langtidserfaringer

- både hos de udførende, men også projekterende og tilsynsførende



Fordele og ulemper
- hvad skal vi være obs på?

Fordele:

• Spændende arkitektur

• Bedre indeklima

- varme, lyd, tæthed

• Optimal efterisolering

• Facadebeskyttelse

• Billigere

• Hurtigere byggeri

Ulemper:

• Ændret arkitektur

• Ændret lysindfald

• Sårbart

• Vedligeholdelse

• Holdbarhed?



Fordele
Varmeisolering, (renovering)

Ældre bygningers isoleringsevne kan typisk forbedres fra en U-

værdi på 2,0 W/m2K til:

- 0,3-0,4 W/m2K  ved anvendelse af 100 mm facadeisolering

- 0,15-0,2 W/m2K  ved anvendelse af 200-250 mm facadeisolering

Varmere indvendige overflader, hvilket hindrer kondensdannelse 

og skimmelvækst.

Eliminering eller minimering af kuldebroer



Fordele
Varmeisolering, (renovering)

Kilde: Videncenteret for energibesparelser i bygninger

Sjældent rentabelt på den korte bane, (typisk 30-40 år)



Fordele
Lyd 

Minimering af lyde udefra, (støjgener fra trafik, industri mv.)

Tæthed

Øget lufttæthed af bygninger

- dog uden sammenligning af andre forbedringer af tæthedsplanet

- vinduesudskiftning udføres ofte samtidig

- Obs punkt ! - fokus på øget ventilation

Facadebeskyttelse

Beskyttelse af nedbrudte facader, (evt. som ren puds).



Ulemper

Begrænsninger

• Lokale forhold, udsat beliggende, (sol og vind, hav)

• Typisk kun i eksponeringsklasse MX 3.1, (moderat)

• Store højder og arealer.

• Manglende termisk masse

• Mørke farver er særligt udsat



Ulemper



Ulemper
Myndigheder

• Byggelinjer, afstand til skel, dispensation

Ofte accepteres 200-250 mm

• Bevaringsværdig arkitektur

Mekaniske påvirkninger

• Cykler, skraldespande, fortov

• Hjørner og kanter

• Graffiti, (dejligt hvidt lærred)

Ekstra armering, ekstra trykfast isolering,

beskyttelsesbøjler, brædder, pullerter mv.



Ulemper
Vinduer og lysindfald

• Nedsat lysindfald, ved kraftigere isoleringslag, (max 50 mm)

Vinduer bør flyttes med ud, hvilket også eliminere kuldebro i lysning.

Alternativt skrå lysningsåbninger.

Murbindere - fugtisolering

• Ældre, og nedbrudt murværk

- kræver nærmere undersøgelser af stabilitet og murbinderes tilstand

• Opstigende grundfugt

- Der skal altid være en effektiv fugtspærre.



Ulemper
Brandforhold

• Typisk bruges der jo mineraluld, hvilket er et klasse A1-materiale, 

(ubrændbart). Og derfor stilles der ikke nærmere krav her.

• Pudsen i sig selv betragtes ej heller som brandbar.

• Men ved brugen af skumplastisolering, (EPS, PIR, PUR etc.) som kun er et 

klasse B-materiale, må kun bruges på murværk, beton og letbeton, og i 

følgende tilfælde:

• Fritliggende enfamilieshuse

• Helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, højest to etager

• Alle systemer skal have en systemtest, der dokumenterer deres brandtekniske 

egenskaber.



Ulemper
Brandforhold

Utætheder i pudslagene på skumplastisolering, kan gøre at brande kan udbredes 

under pudsfladen, til hele facaden.

• Utætheder eller skader i pudsen må ikke forekomme med skumplastisolering.

• Øget fokus på vedligehold.

• Øjeblikkelig udbedring pga. brandfare.

• Stor fokus på byggepladsen med åben isolering, af skumplast

• Brandhæmmet skumplast.



Detaljer

Djævlen ligger i detaljerne

Kilde: Byg-Erfa blad (21) 160901



Detaljer
Allerede ved skitseforslaget skal de indtænkes…



Detaljer
Grundig projektering

• Alle detaljer skal granskes

• Kritiske snitflader og detaljetegninger
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Detaljer

Grundig projektering

• Alle detaljer skal granskes, og vurderes

• for nogle findes der standardløsninger

• for andre kræver det detailprojektering

• Kritiske snitflader og detaljetegninger

• Stillingtagen til særlige produkter og tilhørende anvisninger.

• Ting på facaden, (lys, skilte, nedløb, markiser, halvtage, ventiler mv.)

• ALTID systemleverancer!



Brug producenten!



Dårlige eksempler



Dårlige eksempler
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Dårlige eksempler
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Dårlige eksempler



Dårlige eksempler



Dårlige eksempler



Dårlige eksempler



Dårlige eksempler



Dårlige eksempler



Dårlige eksempler



Dårlige eksempler



"Fenolpletter”

Udtræk af fenol, fra isoleringen.

Typisk pga. fugtig isolering, eller blot 

fugtpåvirkningen fra pudsen.

(store klumper skal skæres væk).

Forgår med tiden.



Udførelse

Fokuspunkter ved selve udførelsen

• Tætsiddende isolering

• Udbedring af huller, sprækker og spring i overfladen før pudsen

• Kuldebroer, undersænkning, (dyvler)

• Korrekt placering af armeringsvæv/-net, (yderste 1/3 af pudsen)

• Overlapninger af armeringsnet

• Ekstra armering ved samlinger, overgange, vinduer, hjørner mv.

• Brug af primere

• Stor fokus på grundpudsen

• Opsætning iht. producentens anvisninger.



Fokuspunkter ved selve udførelsen

• Overgange mellem nyt og gammelt

• Overgange mod tag

• Overgange mod terræn, sokkel mv. (fugtopsugning)

• Gennemføringer, tæthed

• Evt. brug af dilatationsfuger

• Pudseskel, (stilladslinjer)

• Tag det med i projekteringen, (facadeplan)



En bygherrerådgivers erfaringer

Forventningsafstemninger

• Det er vigtigt med forventningsafstemning.

• Bygherre har ofte skyhøje forventninger

• Sæt gerne bygherre ind i problematikkerne, og tolerancer fra start

• Overvej at droppe den hvide farve!

Inddrag udførende og leverandør

• Inddrag producenten/leverandøren

• Gennemgå projektet med den udførende

• Lyt til de udførendes erfaringer, og forslag



En bygherrerådgivers erfaringer

Mock-ups og (farve)prøver

• Hvis projektet er stort nok, eller særligt komplekst, bør der laves en mock-

up eller

• Prøvebolig, prøveområde, prøvefacade etc.

Dette giver uundværlig god viden, og kan sikre et projekt imod store og ellers 

uforudsigelige ekstraregninger.

• Forventningsafstemning og reference



En bygherrerådgivers erfaringer

Typiske fejl og mangler, samt brister i forventningsafstemningen

• Ujævne facader, uens overflader

• Tydelige pudseskel

• Skæve overgange mellem eksisterende og nyt

• Skæve linjer og kanter

• Uens kanter og ”afstande”, (størrelser)

• Huller og utætheder i puds

• Huller og hulrum bagved isolering, huller i isolering, trækgener

• Obs på, at man ikke bare kan pudse uden på igen og igen.

• Man kan ikke rette op med slutpuds.



Spørgsmål?

Find os på                   Bygningsfysik

Tilmeld jer IDA Bygningsfysik netværket 

– for alle! Ikke kun ingeniører


