
Fugtskader ved 
renovering af bygninger



Hvorfor al den snak om fugt?

 Fugtskader har vi haft i mange år!

 Fugtskaderne er meget forskellige!

 Fugtskaderne er mange!

 Fugtskaderne er kostbare og sundhedsskadelige!

Opgørelser indikerer udgifter i størrelsesordenen   
1-2 milliarder/år



Hvor kan vi gøre en forskel?

 Nogle fugtskader skyldes uheld/ulykker
 Her kan vi kun prøve at begrænse skaden ved at være 

forudseende, fx klimasikring

 Nogle skader skyldes uvidenhed eller sløseri
 Her kan vi gøre noget ved at udbrede kendskabet til 

problemerne og deres løsning - undgå dårlig 
arbejdsudførelse

Når skaden er sket – grib hurtigt ind, fjern årsagen, tør 
effektivt ud – bliv ved til der er helt tørt! 



Mad

Tøjvask

Brug

•Byggefugt

•Nedbør - regn, sne 
(fygesne)

•Fugtproduktion ved 
indendørs aktiviteter

•Grundvand

•Utætte installationer 
(brugsvand, afløb, 
varme)





Fugtforhold - ude og inde





VIS VAND VÆK

 2-trins løsninger 

 Dræn af luftspalte

• Fald på terræn
• 150 mm sokkel
• Dræn 
• Fald 3 ‰

• Bundkote mindst 0,6 m under 

terræn

• Højeste bundkote mindst 0,3 

m under (kælder)gulv



KONSTRUKTIV 
FUGTSIKRING

Vis Vand Væk –
Vand Volder Vanskeligheder
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KLIMASKÆRMENS UDFORMNING

 Drypnæser

 Inddækninger min. 

140 mm





Nye materialer – er der uvildig dokumentation ??



Dampspærre/fugtspærre

Hindre at fugt trænger ud, hvor det ikke skal være! 
Ingen fugttransport ud i kolde konstruktioner! 

Adskil materialer som indeholder fugt, fra 
materialer, som ikke kan tåle fugt!

Samlinger, gennemføringer mv. skal være tætte !

Skader skal udbedres ! 
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DAMPSPÆRRER

 For dampspærrer gælder:

 Diffusion og konvektion 
minimeres

 Dampspærre på den 
varme side, i vægge højst 
1/3 inde

0°C

90% 

RF

20°C

40% 

RF

• Dampspærre skal være mindst 10 
gange tættere end vindspærren

• Normalt mindst tæthed på 
50 GPa s m2/kg 

• Normalt er dobbelt dampspærre OK 
– forudsat at begge ligger på den 
varme side af isoleringen! Byg Erfa
blad er på vej.





• Udtørring af byggefugt kan være meget 
tidskrævende - der skal regnes med måneder !

• Byggefugt kan ikke undgås, men kan reduceres -
selvudtørrende beton.

• Er der byggefugt i et betondæk må gulvet ofte 
beskyttes med en fugtspærre (oven på betonpladen)



Gulve



Der var også regler i gamle dage!

 Haandbog for Bygmestre, Haandværkere
og Entreprenører - 1915  















Krybekælder

Fungerer på en hårfin balance med stor risiko 
for skimmelsvamp

Side 33



Krybekældre med skimmelproblem

Side 35



Den kolde krybekælders dilemma

08/11/2018 /        Bygge og Miljøteknik A/S 



Forandringer kan rykke balancen

Side 37

 Omlægning af varmerør 
med mindre varmetab

 Temperaturen falder

 RF stiger

 Risiko for skimmel

 Kun tiltag der forbedrer 
forholdene !!



Side 38

God ventilation kan opnås på flere måder



Kældre



FUGT I LUFT



 Udvendig efterisolering

 Dræn

 Fugtspærre i ydervæg

 Kapillarbrydende 
lag/fugtspærre i gulv

 Diffusionsåben overflade 
indvendig / udvendig

 Ventilation

 Opvarmning





Checkliste - besigtigelse indefra

 Er der synlige fugtskjolder?
 Er der kælderlugt?
 Er der opfugtet træværk?
 Er der afskalninger af puds?
 Er kælderen opvarmet?
 Er indvendige vægge overfladebehandlet med 

diffusionstætte materialer, fx oliemaling, 
pladepaneler?

 Er det sandsynligt, at der er opstigende grundfugt, fx 
pga. murede kældervægge?



UNDERSØGELSER UDEFRA

 Det er vigtigt at sammenholde forhold der er konstateret 
indefra, med forholdene udvendig - især om der er synlige 
skader på udvendige overflader, fx revner i sokler, 
kældernedgange eller lyskasser. 

 Indtrængning af vand gennem en kældervæg kan forårsages 
af grundvand, nedsivende overfladevand eller vand fra utætte 
afløbsledninger mv. 

 Risikoen for opfugtning er især stor hvis vandet står langs 
ydersiden af kældervæggen og derfor kan udøve vandtryk på 
muren og kældergulvet.

 Ved massive fugtproblemer - eller begrundet mistanke om 
skader – er det vigtigt at klarlægge og eliminere årsagen. Det 
kan fx være nødvendigt at grave op omkring kælderen eller få 
foretaget undersøgelse med kloak tv for at lokalisere skaden.











HINDRING AF OPSTIGENDE FUGT

 Rilleskæring og ilægning af stålplade/pap
 Kældervæggen saves eller fræses igennem. Efterfølgende 

indlægges 
 stålplader eller fundamentspap i rillen som derefter udstøbes med 

en stærk mørtel. 
 Nyere forsøg med savning af riller med diamantbesat rundsav, 

kædesav eller wire har vist sig effektive. 
 Til brug i tyndere vægge, fx indervægge i kældre, kan der skæres 

med vand ved meget højt tryk. Med den tilgængelige teknik er det 
dog endnu ikke muligt at udføre en rille der er ligeså jævn og 
ensartet som med de øvrige metoder. 

 Ovennævnte save/skære metoder er forholdsvis dyre.

 Vandbremsende kemikalier/injektion
 Der findes adskillige typer af vandbremsende kemikalier som kan 

injiceres eller hældes i tætsiddende, udborede huller i kælder-
væggen. 

 Metodens effektivitet, med hensyn til at kemikalierne trænger ud i 
de omgivende materialer og bremser opsugningen af vand, er så vidt 
vides ikke dokumenteret.



UDVENDIG EFTERISOLERING/FUGTSIKRING

 Isolering/fugtsikring af ældre kældre sker bedst fra ydersiden. 
Herved  hindres fugt udefra i at trænge ind i kældervæggen, 
samtidig med at hele kældervæggen bliver varmere, hvorved 
fordampningen fra indersiden øges. 

 Varmeisoleringen kan udføres med isoleringsmaterialer med 
drænende egenskaber, fx løse (coatede) letklinker eller 
celleplastplader med drænriller beskyttet af fiberdug på den side, 
der vender ud mod jorden. 

 Isoleringen kan fortsættes over terræn, hvor den fx forsynes med 
pudset overflade eller pladebeklædning. 

Indvendig efterisolering/fugtsikring
 Indvendig varmeisolering af kælderydervægge frarådes generelt -

den kan medføre opfugtning af den eksisterende indvendige 
vægoverflade. 

 Hvis isolering sker på den indvendige side, skal alle rester af 
organisk materiale fjernes, så der ikke er risiko for skimmelvækst 
eller nedbrydning. 

 Isoleringen udføres i givet fald, fx med stærkst kapillarsugende 
materialer og diffusionsåben overflade 



OVERFLADEBEHANDLING AF VÆGGE

 Tidligere opfugtede kældervægge indeholder ofte salte som 
ikke kan fjernes. Herved opstår problemer med 
efterfølgende overfladebehandling fordi teglstenene ofte 
vil smuldre, og såvel oppudsning som malebehandling 
ødelægges af saltet.

 Der findes specielle saneringspudser som er beregnet til at 
kunne indeholde en vis mængde salt uden at blive ødelagt. 
Herved opnås der en længere holdbarhed end for normale 
pudstyper. 

 Overfladebehandlingen på vægge skal så vidt muligt være 
diffusionsåben, så eventuel fugt i væggene kan slippe ud. 

 Kalkning er den mest diffusionsåbne overfladebehandling. 

 Blandt de egentlige malebehandlinger kan silikatmaling og 
lignende meget åbne typer anvendes.







Varme og kolde tage mv.

Varme tage - uventilerede: Isoleringen ligger helt 
eller delvis over den bærende konstruktion, som 
derfor holdes varm. Tagkonstruktionen er 
uventileret. 
- Omvendte tage og duo-tage

Kolde tage – ventilerede eller uventilerede: 
Isoleringen ligger inde i konstruktionen, så en del af 
den bærende konstruktion bliver kold om vinteren. 
Tagkonstruktionen er normalt ventileret, men kan 
også være uventileret. 

•Tage med stor hældning: Hældning over 10 °

•Tage med lille hældning: Hældning under 10 °



KOMPLEKSITET



DAMPSPÆRREN SKAL VÆRE TÆT
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Dampspærren skal være tæt !



Pudsede lofter

Pudsede lofter har – hvis de er intakte – den væsentlige egenskab, at 
loftsfladen er lufttæt. Derved hindres, at fugt transporteres fra 
indeklimaet og ud i konstruktionerne ved luftstrømning (konvektion). 

Tidligere: Vanddamp fra diffusion op gennem loftet blev fjernet med 
ventilationsluften, og luften blev desuden delvis opvarmet af varmetabet 
gennem de sparsomt isolerede konstruktioner. 

Med de nye isoleringstykkelser: Konstruktionerne bliver koldere og 
dermed stiger RF.
Det kan derfor ikke længere antages, at fugt i nødvendigt omfang kan 
fjernes ved naturlig ventilation (ventilationsluften kan ikke ”bære” så 
meget fugt, når den er kold).  Tommelfingerregel: 150 mm er grænsen.



Tagsten er ikke tætte overfor UV-lys !



DIFFUSIONSÅBNE UNDERTAGE

 20 mm spalte mellem isolering og undertag af
hensyn til isoleringens
overtykkelse/ekspansion

 Altid“beskeden ventilation” i kip ved åbne
tagrum, kolde skunkrum og hanebåndslofter
for at undgå fugt fra termisk opdrift
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SKRÅLOFT OG SPIDSLOFT, VENTILERET
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Skimmelsvamp på undertag
af banevare pga. 
mangelfuld tæthed mod 
beboelsen
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Hætter er mere skadelige end gavnlige
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VED RENOVERING AF TAG

 Puds på rør er ikke længere nok

 Ved placering af ny dampspærre:

• Fjern isolering

• Dampspærre lægges mellem 
spær og bøjes op ad disse

• Klistres og klemmes til spær

• Vær omhyggelig med at skabe forbindelse til 
eksisterende dampspærre eller lignende

Spær

Butylbånd

Spær

Isolering

Dampspær

re

Klemliste

Evt. hård isolering

• Ved risiko for perforering kan 
hård isolering udlægges, dog 
højst 1/3 af den samlede 
tykkelse



Figur 224. Principsnit i tagfod ved ventileret tagrum, der efterisoleres 
oppefra. Dampspærre er monteret nedefra direkte på eksisterende 
loftbeklædning, og efterfølgende er der opsat ny loftbeklædning En eventuel 
eksisterende dampspærre – hvis kvalitet er usikker – behøver ikke at blive 
fjernet, da både den og den nye dampspærre ligger på den varme side af 
isoleringen. Den supplerende isolering er fastholdt mod ventilationsåbning 
med stop af hård mineraluld





YDERVÆGGE
To-trins konstruktioner 
hvor det er muligt

 Ved indvendig 
efterisolering er 
dampspærrens tæthed  
afgørende



VINDUER OG DØRE

 2-trins løsninger hvor det er 
muligt

 Trykudligningskammer med 
dræning

 Tæthed af vinduets/dørens 
indvendige side for at undgå 
kondens i selve 
konstruktionen  – herunder 
tætning mod dampspærre



1. Regnskærm
2. Trykudligningskammer
3. Stopning med 

mineraluld
4. Bundstopliste 
5. Vindtæt fugemasse

Bundfugen er trukket 
tilbage så der er 
drænmulighed for vand fra 
trykudligningskammeret.

Drypkanten forneden skal 
holdes fri og det samme 
gælder evt. drænhuller fra 
metal- eller plastprofiler





 Ved vedligehold/renovering af ældre vinduer skal 
forsatsrammen slutte tæt for at hindre indtrængning 
af fugtig rumluft til den kolde rude yderst.











































◼ Vandtætte malebehandlinger på skeletvægge 
må kun benyttes i fugtig zone

◼ MK-godkendelse kræves ikke - men kan fås

◼ Leverandøren skal kunne dokumentere at 

egenskaberne er i overensstemmelse med 

kravene til at opnå en MK-godkendelse

◼ Leverandørens anvisninger skal følges nøje

◼ Behandling skal afsluttes mindst 60 mm over 

gulv, men det anbefales at afslutte 100 mm

over gulv











Hidtidig danmarksrekord





Forudsætninger

 Ydeevnen skal være i orden
 klimaskærmen, installationerne, disponeringen mm.

 Funktion og levetid
 Begrænse byggefugten

 Begrænse påvirkning fra nedbør

 Begrænse fugtpåvirkning indefra

 Begrænse fugttilførslen fra undergrunden

 Bruge materialer der tåler den aktuelle fugtbelastning

 Sikre god mulighed for udtørring

 Tænk på materialer som er svære at komme til og er 
kostbare at udskifte

 Vælg god kvalitet og lang levetid – gerne parallelle levetider
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Konklusion

 Der skal planlægges, projekteres og ”dimensioneres” -
konstruktionsopbygninger skal være korrekte for at 
sikre et fortsat lavt fugtindhold

 Der skal beskyttes fra produktion til færdigt byggeri

 Tørre materialer skal forblive tørre – transport, 
opbevaring, indbygning

 Opfugtning efter udførelse skal undgås – fugtspærre, 
dampspærre hvor nødvendigt 

 Der skal kvalitetssikres – det er den eneste                                                                                    
farbare vej



Loven og anvisningen

 Bruges SBi’s fugtanvisning kræves der ikke yderligere 
dokumentation, anvisningen er ”state of the art”, men 
den er IKKE lov: Den er en del af såkaldt ”almen 
teknisk fælleseje”.

 Andre publikationer er også ”alment teknisk 
fælleseje”, fx Byg Erfa og publikationer fra 
Træinformation, TOR og Gulvbranchen

 Andre løsninger kan anvendes, men i så fald skal man 
selv dokumentere brugbarheden



VENTILATION, UNDERTAGE OG

DAMPSPÆRRER





Hyppige problemområder

 Fundamenter

 ofte det mest kostbare at udbedre - regningen kan løbe 
op i hundredetusinder af kroner

 Badeværelser

 lette konstruktioner uden stabilitet og vandtætning

 dårlige gennemføringer af rør

 dårligt udførte pvc gulve

 udførelsen ikke i overensstemmelse med gældende 
regler

Fugt & skimmel, Erik Brandt 110



 Tage/undertage

 udviklingsskader, frostskader

 ukendte / uegnede produkter og dårlig udførelse 

 produkter som ikke passer sammen 

 dårlig dampspærre

 Dampspærre

 lemfældig udførelse især ved tilslutninger, samlinger 
og gennemføringer

 for dårlige materialer

Fugt & skimmel, Erik Brandt 111



 Trægulve
 En af topscorerne hvad angår skader

 Dårlig strøkvalitet, opklodsninger forkert udført, 
fugtproblemer (fugt i brædder eller bygning ved 
lægningen)

 Sammenklæbning pga. lakering

 Stabilitet
 Mange skader ved storm / orkan pga. mangelfuld 

udførelse

 Tunge konstruktioner stabiliseret af lette

 Vinduer
 Mange skader på helt nye vinduer (5 år)

Fugt & skimmel, Erik Brandt 112



Principper for fugtsikre 
konstruktioner

 Begrænse byggefugten

 Begrænse påvirkning fra nedbør

 Begrænse fugtpåvirkning indefra

 Begrænse fugttilførslen fra undergrunden

 Bruge materialer der tåler den aktuelle fugtbelastning

 Sikre god mulighed for udtørring

Fugt & skimmel, Erik Brandt 113

Fugtkilder



Begrænse byggefugt
 Fugtindhold af leverede materialer

 Udtørring / opvarmning - TAGER TID !

 Gennemtænkt byggeproces

 Kontrol af fugtindhold

Begrænse påvirkning fra nedbør
 Stor taghældning og -udhæng

 Tæt tagbeklædning / tætte facader etc.

 Drænmulighed

 Gennemtænkte åbninger/gennembrydninger

Fugt & skimmel, Erik Brandt 114



 Fugtpåvirkning indefra
 Begrænse fugtproduktionen

 Dampspærre indvendigt

 Lufttæt konstruktion

 Passende udluftning/ventilation

Begrænse fugttilførsel nedefra
 Terrænfald væk fra huset

 Tør grund / Dræn

 Kapillarbrydende lag under huset

 Luft- og fugttæt gulvkonstruktion

 Udeluftventilerede krybekældre ved byggeri med kraftigt 
isolerede dæk

Fugt & skimmel, Erik Brandt 115



Erfaringer med byggetekniske problemer

 Lær af de generelle erfaringer
 lær af andres fejl uden at du selv begår dem !!

 Udnyt eksisterende viden

Materialer og konstruktioner med mange 
problemer
 hvor er det der ofte er problemer - og hvor kan man 

finde viden ?

 Byg-Erfa, Byggeskadefondene, By og Byg, TOP, 
TOR, MURO, GSO, FSO

 det koster lidt ekstra, men besparelserne er store -
ingen retssager - Hvem har ansvaret ? Hvem betaler ?

Fugt & skimmel, Erik Brandt 116





Baggrund, formål og bestemmelse



I byggetilladelsen kan stilles krav om:
 1) at der foretages målinger i den færdige bygning til dokumentation af, 

at de lydmæssige krav i kap. 6, Indeklima, er opfyldt. Kravet kan ikke 
stilles for sommerhuse og fritliggende enfamiliehuse.

 2) at der foretages målinger i den færdige bygning til dokumentation af, 
at kravet om lufttæthed i kap. 7, Energiforbrug, er opfyldt. 
Kommunalbestyrelsen skal i mindst 5 pct. af byggesagerne stille krav 
om måling af lufttæthed, og

 3) at der stilles sikkerhed for, at byggemodningsarbejder, omfattet af 
byggelovens § 4 udføres, inden bebyggelsen tages i brug.

 4) at der foretages en måling eller anden form for 
dokumentation fra en fugtsagkyndig, der efterviser 
opfyldelse af kravet i kap. 4.1, stk. 6 om kritisk fugtindhold 
i konstruktioner og materialer.



 Stk. 5 Ved planlægning, 
projektering, udbud og 
udførelse af bygnings-
konstruktioner skal der 
træffes de foranstalt-
ninger, som af hensyn til 
klimatiske forhold er 
nødvendige for en 
forsvarlig udførelse.

 Bestemmelsen skal bl.a. sikre, 
at våde fugtfølsomme 
materialer samt materialer og 
bygningsdele med 
skimmelsvamp ikke indbygges 
i opførelses-perioden. Det kan 
fx ske ved opførelse under total 
inddækning og hensigts-
mæssig opbevaring af 
byggematerialer.

 En hensigtsmæssig 
kvalitetssikringsprocedure er 
også af stor betydning i denne 
sammenhæng. 



Funktionskravet (4.1, stk. 5) kan fx opfyldes ved:

 At der i planlægnings- og projekteringsfasen fokuseres på at 
undgå materialer og byggetekniske løsninger, der er unødigt 
fugtfølsomme.

 At der i bygherrens udbuds- og tidsplan eksplicit skal afsættes 
tid til den nødvendige udtørring af byggematerialer og –
konstruktioner.

 At bygherren hvis muligt inden udbuddet foretager en cost-
benefit analyse af totalinddækning af byggeriet under 
opførelsen og foreskriver totalinddækning, hvor det er 
økonomisk fordelagtigt, eller hvor der i udbudsmaterialet er 
foreskrevet særligt fugtfølsomme materialer eller byggetekniske 
løsninger.

 At bygherren ved udbud i fagentrepriser foranstalter fælles 

faciliteter til opbevaring af fugtfølsomme materialer.



Stk. 6 

 Bygningskonstruktioner og 
-materialer må ikke have et 
fugtindhold, der ved 
indflytning medfører risiko 
for vækst af 
skimmelsvamp. (4.1, stk. 6) 

 Kravet skal minimere risikoen 
for indflytning - i såvel 
nybyggeri som efter 
renovering - i for fugtige 
bygninger samt risikoen for 
vækst af skimmelsvamp. Ved 
bestemmelse af et materiales 
kritiske fugtindhold skal der 
tages hensyn til eventuel 
overfladesnavs. Kravet skal ses 
i sammenhæng med stk. 5.



 Fugtkravet kan eftervises ved måling af fugtindhold i materialer 
og bygningsdele før ibrugtagning. 

 Ifølge bestemmelserne i kap. 1.4, stk. 4 skal fugtmålingen 
foretages af en sagkyndig, som efterfølgende skal afgive en 
erklæring om fugtforholdene. Erklæringen kan være en del af 
den fugttekniske dokumentation, jf. afsnittet nedenfor om 
fugtteknisk dokumentation. Der er ingen specifikke krav til den 
sagkyndiges organisatoriske placering, og denne kan med fordel 
udføre sit arbejde som et integreret led i byggeriets tilblivelse.

 Ved fugtmåling skal det eftervises, at fugtindholdet i et materiale 
ikke overstiger materialets kritiske fugtindhold. Ved vurdering af 
et materiales kritiske fugtindhold skal der blandt andet tages 
hensyn til risiko for:
 forringelse af mekaniske egenskaber 
 forringelse af termiske egenskaber 
 uønskede fugtbevægelser som følge af svind og kvældning 
 uønskede kemiske og elektrokemiske reaktioner 
 råd, svampe- og insektangreb 
 skimmelsvampevækst

http://www.ebst.dk/br08.dk/BR07_00_ID8/0/54/0


 Oplysninger om det kritiske fugtindhold i materialer kan 
almindeligvis fås hos producenten eller leverandøren

 Hvis det kritiske fugtindhold med hensyn til skimmelvækst 
for et materiale ikke er kendt og dokumenteret, kan et 
fugtindhold i materialet, der er i ligevægt med en relativ 
luftfugtighed på 75 pct. på materialets overflade 
normalt anvendes som kritisk fugtindhold



 Byggematerialer skal håndteres, så skimmelsvampevækst 
ikke opstår under byggeprocessen….. 

 Skimmelsvampe kan undgås, hvis fugtpåvirkningerne holdes 
nede......

 Risikoen for skimmelvækst er størst på organiske materialer, 
men der vil også kunne vokse skimmelsvamp på støv på 
uorganiske materialer.......

 …. bør der tages hensyn til risiko for skimmelvækst, fx ved 
tilrettelægning af udførelsen, så der ikke indbygges fugt, som 
kun vanskeligt kan udtørres før byggeriet fortsættes eller 
afsluttes. 

 …. så vidt muligt at anvende tørre bygematerialer og sikre 
hurtig udtørring efter nødvendige våde byggeprocesser, så 
betingelser for skimmelvækst ikke opstår.



 Der skal blandt andet tages hensyn til:
 særligt fugtfølsomme materialers fugtforhold 
 materialers varierende evne til at optage fugt fra omgivelserne
 årstidsbestemte variationer i materialernes fugtindhold 
 udtørring af materialer efter våde byggeprocesser 
 lukning af råhus og udtørringsprocesser ved opvarmning 
 fugtophobning ved transport og opbevaring.

 Fugtmålingerne skal være repræsentative, dækkende og 
tilrettelægges individuelt for det enkelte byggeri, dvs. at 
fugtmålingerne skal være fordelt jævnt over bygningen og dens 
bygningsdele samt have et antal, der giver et signifikant 
grundlag for vurdering af bygningens fugtforhold. 



 Der skal ofte foretages en del fugtmålinger, da fugtforholdene 
kan variere betydeligt i den samme bygning og inden for 
samme bygningsdel. Eksempelvis er det nødvendigt i et 
trægulv på et betondæk at måle fugtindhold i såvel trægulvet 
som den underliggende beton, og da bør måling af 
fugtindhold i betondæk foretages før lægning af trægulv.

 Fugtmålinger, der efterviser et fugtindhold under 
materialernes kritiske fugtindhold, er ikke en garanti mod, at 
der kan optræde fugtophobninger og skimmelvækst i 
byggeriet, idet:
 det kan være vanskeligt at få en dækkende beskrivelse af fugtforholdene 

med fugtmålinger 
 fugt kan transporteres rundt i materialer og bygningsdele efter 

byggeriets færdiggørelse 
 skimmelvækst kan være skjult i utilgængelige bygningsdele på 

måletidspunktet.





 Før ibrugtagning af byggeriet kan man med fordel 
udarbejde en fugtteknisk dokumentation, som kan 
indeholde:
 forskrifter for kvalitetssikring, jf. stk. 5, som foreskrevet i 

projektets udførelsesgrundlag; herunder arbejdsbeskrivelser. 
 kontroldokumentation af fugttekniske forhold under 

udførelsen 
 resultater af fugtmålinger.

 Som supplement til den fugttekniske dokumentation kan 
gennemføres en systematisk visuel kontrol for 
skimmelvækst.



Korrosion

 Det kritiske fugtniveau for metaller angives som den 

relative luftfugtighed hvor korrosion kan begynde. 

For ubehandlet stål kan korrosion undgås hvis den 

relative fugtighed på stålets overflade holdes under 

40 % RF. 



 Før der lægges gulvbelægning 
skal underlaget være udtørret 
så det er i ligevægt med en 
passende lav relativ 
fugtighed. Det skal endvidere 
sikres at der ikke efter 
lægningen kan ske 
opfugtning igen (nedefra). 

 Tabellen viser den maksimalt 
tilladelige fugtighed i 
underlaget ved lægning af en 
række forskellige 
gulvbelægninger. 
Fugtindholdet er her angivet 
som den relative 
luftfugtighed et underlag af 
beton eller letbeton skal være 
i ligevægt med. 

Gulvbelægning Max RF %

Keramiske fliser 

med cementbaseret 

klæber

100

Kvartsvinylfliser, 

nålefilt, tæpper

90

Linoleum, pvc, 

polyolefine, kork, 

gummi

85

Træ – brædder, 

stave

65



 Eksempler på 
anbefalede 
maksimale 
fugtindhold ved 
malerarbejde [Dansk 
Byggeri, 2007]. 
Indvendige 
malerarbejder 
forudsættes udført i 
rum, der er lukkede, 
opvarmede og 
udtørrede.

Materiale Max 

fugtindhold

Letklinkerbeton

- 1000 kg/m3

- 1800 kg/m3
8,0

4,0

Træ til udvendige arbejder

- konstruktioner, udvendig 

beklædning

- limtræ, krydsfiner

18±2

12±3

Træ til indvendige arbejder

- døre, vinduer og 

snedkerarbejde

- indvendig beklædning, 

snedker- og gulvarbejder 

12±3

8±2



Træ og træbaserede materialer 75-80

Karton på gipskartonplader 80-85

Mineraluld 90-95

Ekspanderet polystyren (EPS) 90-95

Beton 90-95

Forurenede materialer, fx forurenede med jord 

eller støv

75



 Skimmelsvampesporer

 Næring (materialer og/eller forurening)

 Fugt ( i tilstrækkelig mængde, fx > 75 % RF)

 pH (et givent interval)

 Iltadgang

 Passende temperatur (0-50 °C)

Alt sammen i en vis tid !
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Udførelsesmæssige årsager

 Opfugtning under transport fra leverandør til 

byggepads

 Uhensigtsmæssig opbevaring af byggematerialer

 Indbygning af fugtige byggematerialer / byggefugt

 Manglende beskyttelse af fugtfølsomme materialer 

mod byggefugt

 Utilstrækkelig afdækning af 

bygninger/bygningsdele



Bygningsmæssige årsager

 Uhensigtsmæssige konstruktioner, fx krybekældre
med utilstrækkelig ventilation

 Kældre med grundmurede vægge/opstigende fugt

 Kuldebroer

Brugsmæssige årsager

 Manglende vedligehold - indtrængen af vand

 Negligering af fugtskader

 Uhensigtsmæssig beboeradfærd

 Lav temperatur / høj fugtproduktion



• Brugeren skal være fortrolig med det anvendte instrument og 
kunne vurdere resultatet

• Bygningsfysisk viden er nødvendig

• Fugtforholdene kan variere fra sted til sted i en konstruktion

• Målingerne bør ofte foregå så længe, at der er sikkerhed for 
at der er fugtligevægt

• Fugtforholdene varierer over året - flere målinger kan være 
nødvendige



Fugtmåling i træ

Elektriske 
træfugtighedsmålere:

• Måler vandindholdet 
indirekte via resistansen

• Modstanden mellem 2 
elektroder 

• Uisolerede / isolerede 
elektroder

• 7-25 % fugtindhold

• Nøjagtighed ca. 10 % af 
visning



Kapacitive målere/
fugtindikatorer

• Kapaciteten i underlaget – som er 
afhængig af fugtindholdet

• Kapaciteten kan også afhænge af 
andre ting, fx saltindhold !

• Ikke en absolut måling

• Overblik over fordelingen af fugt



Mini-temperatur- og RF-loggere



KONKLUSION – KRITISK FUGTINDHOLD

 Der skal planlægges og projekteres for at undgå for høje 

fugtindhold

 Der skal ”dimensioneres” - konstruktionsopbygninger skal 

være korrekte for at sikre et fortsat lavt fugtindhold

 Der skal beskyttes fra produktion til færdigt byggeri

 Tørre materialer skal forblive tørre – transport, opbevaring, indbygning

 Opfugtning efter udførelse skal undgås – fugtspærre, dampspærre 

hvor nødvendigt 

 Der skal være kvalitetssikring – det er den eneste                                                                              

farbare vej for tiden !?



KONKLUSION FORTSAT

 For nogle konstruktioner har vi lang tids erfaring for at de 

fungerer, fx træ i tagkonstruktioner, uanset at der til tider er 

betingelser som i princippet burde kunne forårsage vækst.

 Sådanne konstruktioner kan fortsat anvendes, men det 

forudsættes både ved nybyggeri og ombygninger, at forholdene 

ikke ændres i ugunstig retning – dvs. så der er risiko for højere 

fugtindhold.

 Vi mangler værktøjer til kontrol af fugthistorie

 Vi mangler værktøjer til skimmeldetektering i lukkede hulrum



Spørgsmål ?


