
HVORDAN UNDGÅS FUGTSKADER 
VED KLIMAÆNDRINGER

- ET PAR EKSEMPLER





Nogle situationer ved fugt og terrændæk, det 
traditionelt er vigtigt at forholde sig til, fx  

– fri sokkelhøjde er for lille 
– jord er ikke selvdrænende 
– fald væk fra bygning mangler – eller er negativt 
– vandindtrængning sker over og under fugtspærre 

gennem revner eller samlinger 
– opstuvning forekommer i render ved skybrud 

eller ved tilstopning af afløb 
– opstuvning sker på terræn ved skybrud, fx i 

lavninger 
– vand stiger op fra hav, vandløb eller grundvand  
– opsprøjt forekommer på fugtfølsomme 

materialer, fx døre og vinduer 

Situationer der bør undgås: terræn hævet til gulvniveau 
kombineret med lukkede render uden afløb, for lille 
sokkelhøjde, manglende fald væk fra bygning, snelag og 
opsprøjt over sokkelkant. 



Fire eksempler på hvordan 150 mm sokkelhøjde nedsætter vandbelastningen, 
idet slagregn, sne og opsprøjt ikke så let når op til sokkeloverkant. Anvendelse 
af rende langs sokkel som i sidste eksempel har samme effekt, men kun hvis 
renden har udløb over terræn eller er direkte forbundet til kloak. 



Terrænet udføres efter almindelig praksis – se fx SBi-
anvisning 224, Fugt i bygninger - med fald væk fra 
bygningen for at undgå fugtskader. 



Hvis der er tale om lavtliggende terræn, kan en mindre terrænregulering løfte bygningen. 

0,5 m regulering i forhold til naturligt niveau er ofte tilladt. 

Fuld sokkelhøjde og lokale ramper kan give yderligere sikkerhed mod oversvømmelse ved 
skybrud. Vand fra render ved indgang, terrasse mv. afledes til terræn. 



Eksempler på principløsninger med lokale terrænhævninger, som i høj grad kan 
forebygge mod vandbelastning på soklen. Her et fritliggende enfamiliehus, hvor der 
ikke er krav til hældninger på ramper i adgangsarealer, og hvor det derfor er 
forholdsvist let at lave lokalt hævede reposer og terrasser. 



Simplificeret model for slagregn, der 
rammer en facade i forhold til opsprøjt, 
samt hvor store mængder facadevand, der 
siver ned ved soklen eller ledes bort ud 
over terræn. Slagregnen, der driver ned 
over facaden, giver en samlet eksponering 
af de nederste dele, der er langt større 
end opsprøjtets. Det er tvivlsomt, om 
opsprøjt har særlig stor fugtmæssig 
effekt i det samlede billede. 



Ved bygninger på hævet terræn er der gode muligheder for at lede 
vand ud over terræn vha. render som munder ud over naturligt terræn.  



Bund af voldgrav

Naturligt niveau

Overside af
betonplade

100-300 mm

Min. 150 mm 

Min. 1 lag sten

Min. 50 mm





FORUDSÆTNINGER FOR DIMENSIONERING AF 
TAGNEDLØB

Tagnedløb eller stående regnvandsledninger kan dimensioneres efter 
reglerne i DS 432, Norm for afløbsinstallationer (Dansk Standard, 2009) 
(BR18, § 70). 
Ved dimensionering af afløb fra tage regnes der normalt med en 

regnintensitet på 0,014 l/(s ∙ m2) svarende til 140 l/(s ∙ hektar). Bemærk, 
at for tagterrasser, altaner og tage med risiko for vandophobning 
(’badekar’) regnes normalt med en regnintensitet på 0,023 l/(s ∙ m2) 
svarende til 230 l/(s ∙ hektar) på grund af risikoen for skader på 
bygningen.
Hvis der tages højde for de fremtidige klimaændringer, skal 

regnintensiteten ganges med de klimafaktorer, der fremgår af tabel 6.



• Tabel 6. Klimafaktorer, som kan anvendes for at tage højde for 
fremtidige klimaændringer afhængigt af anlæggets forventede 
levetid. Parameteren N er sandsynligheden for, at der i løbet af et år 
forekommer regnskyl med en intensitet, der er større end den 
dimensionsgivende. Hvis der i et anlæg med 100 års forventet levetid 
skal dimensioneres med en 10-års regn, er klimafaktoren fx 1,3. Dette 
angiver, at der forventes 30 % mere regn, end det vi kender i dag. 
(Dansk standard, 2009).

Regnens 
gentagelsesperiode

2 år 10 år 100 år

N ½ 1/10 1/100

Klimafaktor 1,2 1,3 1,4



• Klimafaktorerne er beregnet for en 
fremskrivningshorisont/forventet teknisk levetid på 100 år. Det 
betyder, at der ved brug af klimafaktoren også skal ses på anlæggets 
tekniske levetid. Ved kortere levetid bliver faktoren reduceret 
svarende til reduktionen i forventet levetid.



• Hvis oversvømmelse som følge af tilstopning af et nedløb kan bevirke, 
at der trænger vand ind i bygningskonstruktionen, bør der etableres 
mindst to nedløb – så vidt muligt på hver sin faldstamme – og/eller 
overløb ved tagkant eller udspyere i en eventuel murkrone. Det vil fx 
være tilfældet for mange flade tage med opkanter hele vejen rundt.









• Hvor en tagflade ligger mellem bygning og murkrone, udføres der nødoverløb i form af 
åbninger/overløbssikring eller store overløbsrør i murkronen, så det sikres, at der ikke kan 
ske opstuvning af vand, som kan medføre skader på bygningen. Der må ikke være samlinger på 
den del af nødafløbet, som føres gennem bygningsdele. Vær opmærksom på, at ved store 
tagflader skal nødafløbet anbringes, så underkant er placeret mindst 50 mm under 
inddækningshøjde (min. 150 mm). 



Eksempel på udbredelse af lavninger som funktion af nedbørsmængder – de 
mest udsatte områder er markeret med blåt. 



Krybekældre





Udbedring hvordan?



SBi-anvisning 256

Kælderproblemer/højvandslukke






