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I BYG-ERFAs erfaringsblade præsenteres letforståelige  
beskrivelser af, hvordan mange byggetekniske udfordringer  
håndteres.
De enkelte erfaringsblade viser gældende praksis på  
udgivelsestidspunktet, og bladene indgår som en del af  
byggeriets „alment tekniske fælleseje“.
I oversigten på de følgende sider er BYG-ERFAs aktuelt  
gældende erfaringsblade opdelt efter bygningsdele. 
På byg-erfa.dk findes desuden en oversigt, hvor erfaringsbladene 
er fordelt på cirka 50 byggetekniske temaer.
Ved hjælp af søgemaskinen byggeteknisk.info („Samme  
indgang – mange muligheder“) kan findes byggeteknisk  
relevante udgivelser fra andre web-sites, fx byggefilm.dk,  
danskbyggeskik.dk, danskebygningsmodeller.dk, duko.dk,  
membran-erfa.dk, tegl-erfa.dk og mange andre.  
BYG-ERFAs byggetekniske erfaringsblade udarbejdes for alle,  
der beskæftiger sig med projektering, udførelse, rådgivning,  
eftersyn, drift og vedligehold – af såvel nybyggeri som fornyelse  
og renovering af bygninger, fx: 
• Arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører
• Bolig- og byfornyelsesorganisationer
• Byggevareproducenter og -leverandører
• Bygherrer og bygningsejere
• Bygningshåndværkere og entreprenører 
• Driftspersonale, bygnings- og vedligeholdsansvarlige
• Forsikringsselskaber, ejendomsmæglere og -administratorer
• Offentlige forvaltninger og bygningsmyndigheder.

BYG-ERFA har siden 1977 indsamlet, bearbejdet og udgivet  
byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis med henblik  
på bedst mulig udbedring og forebyggelse af svigt og skader
– og dermed bidrage til øget teknisk kvalitet.
Alle erfaringsblade udgivet siden 1979 er tilgængelige på   
byg-erfa.dk – tilpasset skærmen på din smartphone, tablet  
og computer.

På membran-erfa.dk vises billedserier af  
udførelsesforløb og bygningsdetaljer med  
forklarende tekster.

Begrænsning af byggefugt – forebyggelse af skimmelvækst

Indledning
Den konstruktive opbygning af terræn-
dæk på en betonplade er bestemt af 
bygningsreglementernes krav på udfø-
relsestidspunktet. 
De mest almindelige typer er:
•	 strøgulvkonstruktioner,
•	 terrændækkonstruktioner	med	

svømmende	gulve,	fx	træplademate-
riale	på	trykfast	isoleringsmateriale,

•	 betonplade	med	underliggende	iso-
lering.

Gennem årene er regler og anvisninger 
for fugtbeskyttelse skærpet. Opmærk-
somheden har især været rettet mod:
•	 art	og	tykkelse	af	kapillarbrydende	

lag,
•	 tykkelse	og	kvalitet	af	betondæk,
•	 kuldebroisolering	ved	betonpladens	

tilslutning	til	sokkel,
•	 fugtspærre	i	ydervægge,
•	 fugtspærre	i	indervægge,
•	 fugtspærre	på	betonpladen,
•	 tykkelse	af	isolering	oven	på	beton-

pladen.

Ved fugtskader på terrændæk anbefa-
les grundige undersøgelser af opfugt-
ningens årsag før retablering – herun-
der eventuel fugtopsugning i betonpla-
den fra underliggende jordlag.
Fugten	kan	fx	medføre:	
•	 deformation/nedbrydning	af	trægulv-

konstruktion uden fugtbeskyttelse 
(figur	1),

•	 skimmelvækst	og	indeklimagener.	

Undersøgelser
Årsag til opfugtning
Ved opfugtning af betonpladen skelnes 
mellem	fx:
•	 langsom,	udbredt	fugtpåvirkning,	
•	 pludselig	fugtpåvirkning	–	begræn-

set omfang.

Langsom, udbredt fugtpåvirkning 
Store arealer – eventuelt hele betonpla-
den – er opfugtet som følge af: 
•	 opstigende	grundfugt,
•	 udsivning	fra	fx	brugsvand-/varmein-

stallationer	(figur	2	og	3),	

Opfugtet betonplade i terrændæk
– undersøgelse og renovering

Helt frem til begyndelsen af 1970’erne er 
der udført mange terrændæk opbygget 
uden – eller med et ofte ikke-virkende – 
kapillarbrydende grus- eller slaggelag til 
hindring af fugtopsugning fra underlig-
gende jordlag.
Herved er konstateret fugtproblemer.
Terrændækkets betonplade udsættes 
også ofte for opfugtning, fx i forbindelse 
med kondensdannelse, rørskader og 
oversvømmelser. 
Ved efterfølgende renoveringer skal 
fugtproblemerne løses hensigtsmæssigt 
– og uden risiko for skimmelvækst.
I erfaringsbladet beskrives undersø-
gelser, som kan bidrage til beslutnings-
grundlaget for valg af effektive og hold-
bare løsninger samt forslag til udbedring 
af skader.
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•	 udsivning	fra	utætte	kloak-	og	af-
løbsinstallationer,

	•	 fejlkonstruktioner,	som	har	medført	
fx	for	høj	RF	–	eventuelt	kondens	–	i	
konstruktionen.

Pludselig fugtpåvirkning 
– begrænset omfang
Ved kortvarig opfugtning på et afgræn-
set,	mindre	område	af	betonplade/dæk	
er	der	oftest	kun	fugt	i	overfladen	(figur	
4).
Det	er	normalt	nødvendigt,	at	udtørre	
indtil	betonpladens	overflade	har	et	
fugtindhold,	som	ikke	er	over	75	%	RF.
Den	lave	RF	er	nødvendig,	fordi	ældre,	
karbonatiseret beton ikke har alkalisk 
virkning,	som	hæmmer	skimmelvækst.
Opfugtningen kan være en følge af 
vandudstrømning fra læk i installationer 
–	fx	opvaske-	og	vaskemaskiner	–	der	
opdages relativt hurtigt og er tidsmæs-
sigt begrænset. 
Valg	af	metoder	til	retablering/renove-
ring afhænger af terrændækkets opbyg-

ning,	da	forskellige	metoder	medfører	
forskellige	fordele/ulemper.	
De almindeligt anvendte konstruktioner 
kan	ses	i	[1,	2,	3,	4].

Særlige forhold og konstruktioner
Det	kan	være	nødvendigt,	at	undersøge	
om betonpladen har den fornødne 
styrke. 
Dette	gælder	fx,	hvis	bygningen	er	
pælefunderet	og/eller	der	konstateres	
sætninger i det underliggende lag.
Det kan også være hensigtsmæssigt at 
undersøge,	om	det	kapillarbrydende	lag	
består af ikke-fugtstabile slagger. Anven-
delse af slagger forekommer normalt kun 
i	småhusbyggeri	fra	1950’erne	[7].	
Tæthed	af	kloakledninger	og	afløbs-
brønde	kan	fx	undersøges	ved	tv-
inspektion	[8].
Korrosion og tæthed af bygningens 
vandførende rør samt skadeforebyg-
gelse	beskrives	i	fx	[9,	10].
Betonpladens fugtindhold – og dermed 
mulighederne for retablering – kan des-
uden	påvirkes	af	fx:
•	 omgivende	terræns	hældning	[11],	
•	 omfangsdræn	[12],
•	 fugtsikring	af	sokkel/fundament	[13],
•	 fugtspærrens	placering	og	udform-

ning	i	inder-	og	ydervægge	[14].		

Skimmelundersøgelse
På	ældre	betondæks	overflade	fore-
kommer ofte snavs med skimmelmate-
riale – uden at det medfører indeklima-
problemer. 
Hvis	den	snavsede	overflade,	soklen	
og/eller	nedre	dele	af	vægge	opfugtes,	
kan der være risiko for aktiv skimmel-
vækst	[15]	og	indeklimaproblemer.	

Her	kan	fx	MycoMeterprøve	kombineret	
med aftryksprøve direkte på betonpla-
den	[16]	afsløre	art	og	omfang	af	„fugt-
skadesvampe“	[15,	17].	
Hvis den eksisterende betonplade 
bevares	ved	retableringen,	kan	skim-
melafrensning	[2,	16]	være	nødvendig	i	
det opfugtede område.

Fugtundersøgelse af betonplade
Betonpladens	fugtindhold	[18]	anbefa-
les	undersøgt	ved	overflademålinger	og	
målinger	i	dybden,	fx	ved	
•	 udboring	af	betonkerne	med	efter-

følgende veje-tørre bestemmelse af 
vandindholdet	[18],

•	 måling	af	relativ	luftfugtighed	(RF)	i	
borede	huller	[18].	

Hermed kan eventuelt påvises forskel i 
fugtindhold i forskellige dybder til brug 
for afdækning af årsag til opfugtning og 
graden af udtørring i betonpladen.
Til vurdering af betonens udtørrings-
grad	kan	udlægges	cirka	1	m2	plastfolie,	
hvor kanterne holdes nede på beton-
overfladen	med	fx	mursten	eller	andet	
tungt. 
Hvis der efter et døgn er mørke afteg-
ninger på betonpladen eller kondens på 
undersiden	af	plastfolien,	er	der	stadig	
så	fugtigt,	at	mere	nøjagtige	målinger	
kan udskydes.
Det kan endvidere være hensigtsmæs-
sigt at afdække grundvandsspejlets 
niveau.

Ansvar
I ansvarsmæssig sammenhæng har det 
ofte	betydning,	om	en	konstruktion	på	
opførelsestidspunktet opfylder kravene 
i	–	det	for	bygningen	eller	den	specifikke	

Figur 3. Rørskade i vådrum, hvor længere-
varende udsivning har medført fugtskader i 
tilstødende rum.

Figur 2. Vandskadet gulv mod vådrum, som 
følge af længerevarende fugtpåvirkning fra 
utætte installationer.

Figur 1. Fugtskadet gulv efter pludselig opstå-
et vandskade.

Figur 4. Affugtning af betonplade i terræn-
dæk efter at trægulv på opklodsede strøer er 
fjernet.

konstruktion – gældende bygningsreg-
lement	[5]	og	anvisninger	[6].

Muligheder for retablering
Kraftigt opfugtet betonplade
Ved udbredt fugtpåvirkning af en beton-
plade skal der etableres en effektiv fugt-
spærre	på	betonpladen	inden	placering	
af	fugtfølsom	gulvkonstruktion,	fx	et	
trægulv. Fugtspærren skal være egnet 
til indendørs brug og må ikke medføre 
skadelig afgasning til indeklimaet. 
Den	kan	fx	bestå	af:
•	 bitumenmembran	(speciel	tagpap)	

med	overfladebehandling,	der	hin-
drer	afgasning	til	indeklimaet	(figur	
5),

•	 flydende,	diffusionstæt	membran.
Fugtspærren skal have god vedhæft-
ning	til	hele	betonoverfladen.
Afhængig af fugtskadens karakter og 
konstruktionens	opbygning	vurderes,	
om	fugtmembranen	skal	„have	fat“	i	
fugtspærren	i	inder-	og	ydervægge,	
så eventuel fugtopstigning i vægge 
hindres.	Hvis	der	er	kantisolering	af	fx	
EPS/mineraluld		–	mellem	betonplade	
og	fundament/ydervæg	–	vil	fugtbroen	
til  bagmur være brudt.
Der skal tætnes omkring alle gennem-
føringer	i	betonpladen	(figur	6,	7	og	8).	
Rør	anbefales	så	vidt	muligt	placeret	
over	fugtspærren	(figur	9	og	10)	–	og	
eventuelt også over isolering udlagt på 
fugtmembranen.
Bemærk,	at	hvis	fugtspærre	i	vægge	
ligger	over	gulvniveau,	fjernes	eventuel	
puds på nederste del af tilstødende 
vægge	(figur	11	og	12).
Herved kan membranen føres op til 
fugtspærre	i	vægge,	så	eventuel	„fugt-

Figur 5. Bitumenmembran med overfladebe-
handling, som hindrer afgasning til indekli-
maet. 

Figur 8. Gennemføring i terrændæk. Hele 
udførelsesprocessen kan ses på  
membran-erfa.dk [24].

Figur 9. Fuldklæbet bitumenmembran med 
overfladebehandling, der hindrer afgasning til 
indeklimaet.

Figur 6 Tæt smøre-/flydemembran ved gen-
nemføringer.

Figur 7. Indstøbt el-dåse, som er forsøgt fri-
hugget, hvilket dog ikke var muligt, så den nu 
hænger løst.

Blad141212_Opfugtet_betonplade_I_Terraendaek.indd   1 16/12/14   00.11

I BR10 kræves indstrømning af radon i 
nye bygninger begrænset – og desuden 
anbefales gennemført særlige foranstalt-
ninger i ældre bygninger. 
Det mest effektive er et radonsug, som 
kan transportere radonholdig luft i jorden 
under en bygning gennem et rør til afkast 
over taget.
Billedet viser et enfamilieshus, hvor ra-
donsug er udført med sugbrønde og rør 
ført gennem fundament til samlingsrør 
placeret ude. 
I erfaringsbladet beskrives opbygning og 
funktion af såvel aktivt som passivt radon-
sug, samt hvordan det kan etableres i de 
fleste enfamilie-, række- og kædehuse.

Indledning
Radon er en naturligt forekommende 
radioaktiv gasart, som findes overalt i 
undergrunden, og som sammen med 
jordluft kan trænge ind i bygninger gen-
nem utætheder.
Indtrængningen er især knyttet til rum 
med gulve og vægge direkte mod jord, 
dvs. i kælder, krybekælder eller i stueeta-
ge i bygninger med terrændæk [1, 2].
Ingen bygninger er helt fri for radon. 
I udeluften forekommer radon naturligt i 
begrænset omfang.
Bygninger ventileret med udeluft er der-
for ikke uden radonindhold i indeluften, 
men niveauet kan reduceres og nærme 
sig udeluftens radonindhold.
Radonindholdet i indeluft er typisk højere 
end i udeluften som følge af fx afgivelse 
fra jord, vand og materialer [3].
Radonindtrængning via jordluft er ofte pri-
mær årsag til højt radonniveau i indeluft.
Etablering af radonsug (figur 1) anses for 
den mest effektive metode til at reducere 
radonindholdet i indeluften [3, 4].
Radonsug fra det kapillarbrydende lag 
kan eventuelt kombineres med fx udlæg-

Radonsug 
– i eksisterende enfamiliehuse (13) 141210
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ning af fast membran eller smøremem-
bran på kældergulv og andre foranstalt-
ninger [4].

Radonsug – opbygning og funktion
Ved at etablere radonsug fra kapillarbry-
dende lag (suglag) under betonpladen i 
terrændæk kan lufttrykket under bygnin-
gen sænkes. Herved kan radonindtræng-
ning i bygning stoppes eller reduceres 
væsentligt [1, 7]. 
Et passivt radonsug – består af aftræks-
rør ført fra sugbrønd – i suglag under 
gulvkonstruktionen – til afkast over tag 
(figur 1 og 2). Radonsug er mest effek-
tive, når aftræksrøret forsynes med en 
ventilator. Dette benævnes aktivt sug. 
Lufttrykket sænkes i sugbrønden, hvorfra 
det udbredes i det kapillarbrydende lag 
(suglag) under gulvkonstruktionen.
Ved at sænke lufttrykket i suglaget, bliver 
trykforskellen mellem under- og overside 
af gulvkonstruktion mindre, så indstrøm-
ningen af jordluft reduceres.
Lufttrykket skal sænkes under hele gulv-
konstruktionen.
Bemærk, at i et enfamiliehus med kapil-

Sundhedsskadelig radon i Danmark
Landsdækkende undersøgelser viser, at 
mindst 350.000 bygninger i Danmark har for 
højt radonniveau i indeklimaet – de fleste er 
enfamilie-, række- eller kædehuse [2].
Radonholdig luft kan skade lungeceller og 
udvikle lungekræft. 
Sundhedsrisikoen øges med bygningens 
radonniveau og varigheden af ophold heri.
Der er ingen nedre grænse for radons 
sundhedsskadelighed.
Derfor skal mennesker udsættes for mindst 
mulig radonpåvirkning.

larbrydende lag af grus har det vist sig 
nødvendigt at sænke lufttrykket 100 
pascal i én til tre sugbrønde [1]. 

Passivt og aktivt radonsug
Et radonsug anses for den mest effektive 
foranstaltning til at nedbringe radonindhol-
det i indeluft – og det virker efter kort tid [7].
Effekten afhænger af det lufttryk, som 
radonsuget kan etablere under bygningen 
– og om det kan sikres, at lufttrykket sæn-
kes tilstrækkeligt i alle suglagets hjørner/
kroge under hele bygningen.
Radonsug – eventuelt i kombination med 
andre tiltag – er effektivt, hvis radonind-
holdet i indeluften er højt.
Aftræksrøret frarådes monteret i let inder-
væg, da en el-drevet ventilator kan med-
føre vibrationer og støj.

Passivt radonsug
Med passivt sug opnås nogen reduktion af 
radonindholdet i indeluften.
Et passivt radonsug anses for vedlige-
holdelsesfrit, men vindhætten anbefales 
efterset jævnligt.

Aktivt radonsug – med ventilator
Med aktivt sug reduceres radonindholdet 
væsentligt. 
Derfor anbefales, at passivt radonsug for-
beredes til senere montering af mekanisk 
ventilator – så suget kan gøres aktivt, hvis 
effekten ønskes øget. 
Et aktivt sug medfører udgifter til vedlige-
hold og kontinuerlig drift af ventilator (nød-
vendig for at sikre høj effektivitet).
En typisk ventilator til aktivt radonsug har 
el-forbrug på 15–150 W og en kapacitet 
på 10–150 m3/h. Valget af ventilatorstør-
relse afhænger af aktuelle konstruktions-
mæssige forhold og det ønskede lufttryk 
i suglaget.

Figur 1. Radonsug i gulvkonstruktion med 
kapillarbrydende lag. Udførelsesprocessen for 
etablering kan ses på membran-erfa.dk [8].
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Landsdækkende undersøgelser viser, at 
cirka 350.000 bygninger i Danmark har for 
højt radonniveau i indeklimaet – de fleste er 
enfamilie-, række- eller kædehuse.
Radonproblemer er især knyttet til rum med 
gulve og vægge direkte mod jord, fx i kæld-
re eller i stueetagen af bygninger med ter-
rændæk. I erfaringsbladet beskrives, hvor 
der kræves særlig omhyggelig udførelse 
og opmærksomhed på tæthed i forbindelse 
med nybyggeri, så radon ikke trænger 
gennem terrændæk, kældervægge og 
-gulve. Desuden gennemgås etablering af 
radonsug – med og uden ventilator – fra et 
egnet kapillarbrydende lag til aftræk over 
tag. I nybyggeri er det vigtigt, at disponere 
omfang og placering af gennemføringer i 
terrændækket. Billedet viser et terrændæk, 
hvor det kan være vanskeligt at udføre en 
tæt radonsikring. 

Indledning
Bygninger opført efter BR10 skal udfø-
res, så indholdet af radon i indeluften 
ikke overstiger 100 Bq/m3 [1]. Indeluf-
tens radonindhold afhænger især af:
•	 jordluftens	radonindhold	og	jordens	

permeabilitet (gennemtrængelighed),
•	 utætheder	i	konstruktioner	mod	jord,
•	 tryk-	og	temperaturforskelle	over	gulv-

konstruktionen,
•	 luftskiftet	i	bygningen.
I bygninger ventileret med udeluft er der 
normalt mere radon i indeluften end i 
udeluften. 
Indstrømning af radon til indeklimaet 
kan begrænses ved at suge radon 
under bygningen og iøvrigt sikre luft-
tætte	konstruktioner	mod	jord	samt	
kombinere med udelufttilførsel og venti-
lation [2, 3, 4].

Radonforekomst og forebyggelse
Der er kun få steder i Danmark [5] med 

Radonsikring
– nye bygninger

risiko for radonforekomst i vand fra egen 
boring. Derfor skal nybyggeri kun sikres 
mod radon fra:
•	 jord	via	jordluft	(figur	1),
•	 installationer	med	jordluft,	fx	stikdræn.
Radon	kan	trænge	med	jordluft	gennem	
revner og sprækker ind i en bygning, 
fordi lufttrykket inde typisk er lavere end 
ude/under bygningen [3]. 
Det lave lufttryk i bygningen skyldes 
dels opvarmning dels at vinden passe-
rer hen over bygningen.
For at sikre lavt radonindhold i indeluf-
ten	kan	der	projekteres	og	udføres	byg-
getekniske løsninger, som kombinerer 
[4]:
•	 tætte	konstruktioner	mod	jord,
•	 lufttrykssænkning	under	gulvkon-
struktionen	mod	jord	(radonsug),

•	 bygningsventilation	med	udeluft.
Ved nybyggeri kan påvirkninger fra 
radon	i	jordluft	desuden	reduceres	
effektivt ved at etablere et radonstand-

sende	plan	–	fx	en	tæt	membran	–	under	
hele	bygningen	[4,	6],	fx:
•	 ved	anvendelse	af	randfundament	

med lav dybde [7],
•	 ved	udgravning	til	fuld	dybde	i	hele	

bygningensudgravningsgrube [4].

Lufttryk inde/ude og udsugning
Ved at etablere et radonsug kan tryk-
forskellen mellem under- og overside af 
en	gulvkonstruktion	reduceres.
Radonsuget består af et suglag med 
sugbrønd under gulvkonstruktionen, 
som tilsluttes et lodret aftræksrør med 
naturlig	opdrift	til	det	fri	(figur	2).
Ved at montere en ventilator på aftræks-
røret	–	fx	i	loftrummet	–	kan	lufttrykket	
under gulvkonstruktion sænkes yderli-
gere [3, 4, 8, 9].
Med etablering af lavt lufttryk under 
gulvkonstruktionen	reduceres	lufttryk-
forskellen mellem under- og overside af 
gulvkonstruktionen.

Figur 1. Radon trænger ind med jordluft gen-
nem revner og sprækker i gulve og vægge di-
rekte mod jord, dvs. i kældre eller stueetagen 
i bygninger med terrændæk [4].

Figur 2. Ved at sikre lufttæthed mod jord samt 
reducere lufttrykforskel mellem over-/underside 
af gulvkonstruktion eller skabe lavest lufttryk på 
undersiden, reduceres indtrængning af radon. 
Ved at ventilere bygningen med udeluft, opnås 
lavere radonindhold i indeluften [4].
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Figur 3. Fundamentdetalje, hvor radonsik-
ring er udført med membran i gulv og samlet 
til bygningens øvrige lufttætningsplan i 
ydervæg.  
Hele udførelsesprocessen vises på  
membran-erfa.dk [10].
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Begrænsning af byggefugt – forebyggelse af skimmelvækst

Indledning
For at undgå problemer med oversvøm-
melser i terræn – og dermed fugt i bygnin-
ger – skal nedsivningsanlæg dimensione-
res, udformes og udføres efter gældende 
lovgivning og anvisninger [1, 2, 7].
Bemærk, at nedsivning af regnvand kræ-
ver tilladelse fra kommunen [1, 2].

Placering af anlæg  
og sikring mod oversvømmelser
Før etablering af anlæg til nedsivning 
af regnvand skal grundejeren sikre, at 
anlægget ikke indebærer risiko for vand-
skader på hverken egen bygning eller 
naboejendom, eller at vandet kan løbe ud 
på vejen. 
Det anbefales, at udarbejde en skitse med 
afstande/placering af bygninger, nedsiv-
ningsanlæg og skel, fx som på figur 6.
Terrænniveauer på grunden vurderes 
visuelt, og med pile på tegningen angi-
ves, hvor regnvandet kan løbe hen, fx 
ved overløb under skybrud.
Nedsivningsanlæg dimensioneres til at 
håndtere normal nedbør eller skybrud.
Uanset valg af løsning anbefales, at ned-
sivningsanlæg forsynes med overløb, der 
håndterer skybrud [3].

Regnvandet anbefales – så vidt muligt – 
håndteret oven på terræn.
Faskineløsninger anvendes, når der er 
utilstrækkelig plads på grunden.
Regnbede kan fx anlægges med overløb 
til en underliggende faskine.

Afstandskrav og fald
Alle nedsivningsanlæg til regnvand pla-
ceres mindst:
• 5 meter fra beboelsesbygninger,
• 2 meter fra andre bygninger.
Terrænet omkring bygninger skal have 
fald væk, så oversvømmelser undgås, og 
der ikke samles vand ved fundamenter/
ydervægge [4, 5].

Jordens nedsivningsevne
For at dimensionere nedsivningsanlæg 
skal jordens nedsivningsevne bestem-
mes, fx som vist på figur 10–20.
I [6, 7] beskrives dimensionering og 
udformning af anlægstyper, fx:
• lavning i græsplæne (figur 4 og 7),
• regnbed (figur 3 og 8),
• faskine (figur 1, 2 og 9).

Lavninger i græsplæne
Nedsivning af regnvand fra tage og befæ-

Lokal afledning af regnvand
– på græsarealer, i regnbede og faskiner

De senere års hyppige, kraftige regnbyger 
har i nogle områder medført oversvøm-
melser i såvel kældre som på terrænet 
omkring bygninger.
I mange kommuner undersøges mulighe-
der for at aflaste kloaksystemerne ved, at 
de enkelte grundejere håndterer afledning 
af regnvand på egen grund.
I erfaringsbladet beskrives, hvordan tag-
vand og regnvand fra terrasser og andre 
befæstede arealer kan nedsives ved 
udledning på græsplæne, i regnbede og 
faskiner – i daglig tale lokal afledning af 
regnvand (LAR). Desuden gennemgås 
forudsætninger for nnedsivning og nød-
vendige forundersøgelser før realisering  
– herunder dimensionering og udform-
ning af anlæg til nedsivning af regnvand. 
Anlægstyperne kan anvendes ved både 
parcelhuse og større bebyggelser.
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stede arealer kan foregå via åben rende 
med fald til lavere liggende græsareal 
(figur 4, 5 og 7).
Befæstede arealer skal skråne væk fra 
bygningen [5].
For at undgå gener hos nabo fra tilløb af 
vand fra nedsivningsarealer, anbefales 
anlæg af barrierer/volde ved skel.

Regnbede
Regnvand fra befæstede arealer og tage 
kan også ledes i åbne render til regn-
bed (figur 8), dvs. beplantet lavning på 
grunden – naturlig eller udgravet – hvor 
vandet kan nedsive (figur 5).
Regnbedets bund anbefales udført af 
40 cm sandblandet muld med beplant-
ning, som kan tåle både tørke og vand. 
Se forslag til plantevalg i [7].

Faskiner
En faskine er et hulrum i jorden (figur 
9), hvor regnvand opsamles og siver ud 
gennem siderne [8].
For at undgå tilstopning anbringes en 
sandfangsbrønd før indløb i faskine.
Vandspejlet i sandfangsbrønden skal 
være 0,75 meter under terræn.
Brønden placeres længst muligt fra byg-

ning for at minimere risiko for fugtskader 
ved overbelastning (figur 9).
Den bedste nedsivning opnås med lange, 
smalle faskiner.
For at hindre indtrængning af jord anbe-
fales de fleste typer af faskiner dækket i 
top/sider med egnet fiberdug [9].
Faskiner anbringes – afhængigt af fald-
forholdene – tættest muligt på jordover-
fladen, og forsynes med:
• overløb, så vandet ved overbelastning 

føres til hensigtsmæssige steder på 
grunden,

• mindst 0,3–0,4 meter jorddækning,
• bund, som er 1 meter over højeste 

grundvandsspejl.

Udførelse af nedsivningsanlæg
Nedsivningsanlæg og tilhørende lednin-
ger for tagvand fra enfamiliehuse – fx 
lavning i græsplæne, regnbed og faskine 
– kræves ikke udført af autoriseret entre-
prenør. Ved etagebyggeri skal arbejdet 
udføres af en autoriseret kloakmester.
Til- og frakobling af eksisterende kloak-
system skal udføres af autoriseret kloak-
mester.
Bemærk, at grundejer har ansvar for:
• at indhente tilladelse fra kommunen til 

nedsivning af regnvand,
• at nedsivningsanlægget udføres efter 

gældende regler,
• at nedsivningsanlægget vedligehol-

des, fx oprensning af eventuelt sand-
fang 1–2 gange årligt.

Nedsivningsundersøgelse
Inden etablering af faskine, regnbed, 

Figur 3. Regnbed med tilløb af tagvand via 
åbne render.

Figur 2. Overløb fra faskine.til lavning i græs-
plæne

Figur 1. Faskine af plastkassetter under 
anlæg.

Figur 4. Afløb fra tagnedløbsrør og terrasse til 
nedsivning i lavere liggende græsareal.

Figur 5. Afløb fra tag og terrasse til nedsivning 
i lavere liggende græsareal.
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Figur 7. Principskitse af nedsivning i en græsplæne.

Figur 8. Principskitse af et regnbed.

Figur 6. Skitse af parcelhusgrund med angivelse af, hvor det er tilladt at nedsive regnvand samt 
eksempler på indpasning af faskine og regnbed. Pilene viser, hvilken retning vandet vil strømme, 
når nedsivningsanlæggene overbelastes ved ekstrem nedbør.

Figur 9. Opbygning af en faskine med plastkasetter.
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Tjekliste
• Hvor løber vandet hen ved skybrud?
• Er der tilstrækkeligt fald [4] væk fra byg-

ning?
• Er sandfangsbrønde og nedsivningsan-

læg tilstrækkelig langt væk fra bygninger?
• Håndteres vandet i videst mulige om-

fang på terrænoverfladen?
Bemærk, at faskiner anbefales anvendt som 
„sidste element“ ved regnvandshåndtering 
på egen grund.



BYGNINGSBASIS
(10) Terræn
· Opbygning, drift og vedligehold af  

petanqueanlæg – ved boligbebyggel- 
ser, virksomheder og i fællesanlæg 070801

· Vækstjord på byggegrunde  
– Indretning af beskyttelseszoner 990215

(12) Fundamenter
· Ældre fritidshuse af træ på punkt- 

fundamenter – skadedyr, fugt,  
komfort, energirenovering  080429

· Sætningsskader forårsaget af træer 940913

(13) Terrændæk
· Opfugtet betonplade i terrændæk  

– undersøgelse og renovering 141212
· Radonsug  

– i eksisterende enfamiliehuse 141210
· Vandbelastede sokler ved terrændæk  

– terrænforhold og niveaufri adgang 071030
· Terrændæk – kuldebroer ved inder- 

vægge og rørgennemføringer 040803
· Fugtspærrer i trægulve og andre  

fugtfølsomme gulve 040802
· Fundering af terrændæk 990419
· Kapillarbrydende lag i terrændæk 981201
· Terrændæk med trægulve på strøer  

og varmerør 980924
· Slagger som kapillarbrydende lag i  

terrændæk 970623
· Varmetab fra og fugtskader i ældre  

huse med terrændæk 970424

(19) Bygningsbasis under ét
· Niveaufri adgang og terrændæk  131231 
· Betonstøbte krybekældre i Grønland  

– risiko for skimmelvækst  130607
· Kældre og krybekældre  

– fugtsikring og varmeisolering 121108
· Terrændæk i ældre bygninger – fugt- 

opstigning i ydermure efter renovering 111228
· Risiko ved udeluftventilerede  

krybekældre 091230
· Fugtskader i ældre kældre  

– udbedring og forebyggelse 041229
· Fugtskader i ældre kældre  

– undersøgelser 041228
· Dæk over terræn i pavillonbyggeri 031229

PRImÆRE BYGNINGSDElE
(20) Terræn
· murværk afsluttet med rulskifte 980629

(21) Ydervægge
· Vindspærrer og brandteknik  

– lette ydervægge 141007
· Vindspærrer i facader – materialevalg  

og afdækning i byggeperioden 131227
· Fugtspærrer og vandindtrængning  

i murværk 131104
· Saltskader på murværk 130604 
· Brandadskillelser i ydervægge  

– sikring mod vandret brandspredning 121226
· Efterisolering af hulmur  

– forundersøgelser og forudsætninger 111227     
·	 Fugtspærrer	og	plastprofilrender	 

over vinduer og døre i murværk 110224  
· murbier i murværk – forebyggelse  

og reparation 100519
· Undgå afsyring af murværk  

– misfarvninger og forvitringer 080627
· Utætte ydervægge ved gulv – under  

døre og vinduer 051230
· Vindgips i lette ydervægge – risiko  

for fugtskader 050928
· Trådbindere i murværk – undgå risiko  

for nedstyrtning 041231
· Teglbjælker i murværk – over  

vindues- og døråbninger 021217
· midlertidig afstivning af murværk i  

byggeperioden 021213

· Farveforskelle	i	overfladelag	af	 
indfarvet mørtel 011229

· Afstivning af murværk under  
opførelse 011228

· Ældre trævinduer – vedligehold og  
istandsættelse 011227

· Stormskader på murede  
gavltrekanter  011003

· misfarvende kalkudfældninger på  
murværk  011002

· Afskalninger fra mørtelfuger 011001
· Bjælkehuse – tilstandsvurdering og  

vedligehold 010402
· Tynde	overfladelag	af	mørtel	 

– skader og reparation 001128
· Graffiti	på	bygningsfacader  

– fjernelse og forebyggelse 001017
· Saltudblomstringer på murværk 991126
· Forvitring af murværk fremkaldt af  

krystalliserende salte 991125
· Stormskader på murede vægge 990531
· Revner i skalmure og formure fra  

temperatur- og fugtbevægelser 980525

(22) Indervægge
· Projektering, udførelse og vedlige- 

hold af brandsektionsvægge 041215
· lydisolerende dobbeltvægge af  

letbeton – lejlighedsskel i sammen- 
byggede enfamiliehuse 030507

· Revner i vægge af etagehøje  
letbetonelementer 980922

(23) Dæk
· Altaner ophængt i bærebeslag  

– fugtgener og afvandingsforhold 110228 
· Udkragede betonaltandæk – kolde  

gulve og fugtgener 100819
· Tagterrasser – opbygning,  

membraner og materialer 080430
· Tagterrasser – inddækningshøjde,  

niveaufri adgang, isolering, afvanding,  
opbygning af gulve 071229

· Ældre terrassedæk af beton  
– efterisolering og fugtproblemer 040601

· Parkeringsdæk med betonsten  
– vandtæthed og forskydning i  
belægning 021216

(27) Tage
· Efterisolering	af	flade	tage	 131228
· Tagkonstruktioner med stor hældning  

– ventilation af tagrum, hanebånds- 
lofter og skunkrum 131105

· Tagkonstruktioner med lille hældning 
– ventilation og fugtforhold 130605 

· Grønne tage og vægge  
– brandsikkerhed og vedligehold 121227

· Brandventilation  
– ovenlys, lemme og røgskærme 121110

· Små, murede skorstene – reparation  
og vedligehold 100526

· Små, murede skorstene – naturgas-  
og oliefyringsanlæg 100525

· Fugtmåling i underlag for tagpap  
og tagfolie – instrumenter, metoder  
og fejlkilder 100323

· Varme tage – efterisolering og  
fugtforhold 100322

· Afdækning af skalmure – ved  
tilslutning til flade tage uden udhæng 091030

· Græstørvstage – opbygning og  
vedligehold   081209

· Polystyrenisolering på tage med  
lav	hældning	(flade	tage) – brand- 
beskyttelse, membranunderlag 081121

· Undertage – diffusionstætte og  
diffusionsåbne   070629

· Træbaserede tagelementer  
– styring af fugtforhold fra fabrik til  
færdigt byggeri 060630

· Høje sternkonstruktioner på yder- 
vægge af stålkassetter – risiko for  
fugtskader ved kuldebroisolering 060629

· Uventilerede paralleltage med  
dampbremse af Hygrodiode 051229

· Oplægning af naturskifer  051208
· Traditionelt, fast undertag med  

vingetagsten  050628
· Tværafstivning af gitterstænger  

og hanebånd i træspær  
– Ansvar og udførelse  980921

· Sommerkondens – Tagkonstruktioner  
med tagpap eller tagfolie 980527

· Stormskader på tagkonstruktioner 971128
· Undertage – Udførelse og detaljer  971125
· Undertage – Opbygning, materialer  

og projektering 971124

(29) Primære bygningsdele under ét
· Forebyggelse mod trænedbrydning  

– råd-, svampe- og insektskader 131230
· Revnedannelser og dilatationsfuger  

i murværk  121225
· Indmuret træ i ældre bygninger  

– nedbrydning, reparation,  
skadeforebyggelse 111021

· Energibesparelser og fugtgener 101117
· myrer i bygninger – forekomst,  

bekæmpelse, skader, udbedring 100830
· Revner i bygninger – udbedring i  

beton og murværk 080428
· Revner i bygninger – eksempler,  

årsag og risiko 071228
· Revner i bygninger – undersøgelse  

og analyse 071227
· Udtørringsbeskyttelse af nystøbt  

beton  061223
· Alternative isoleringsmaterialer  

– granuleret papir, hørfibre og  
vulkansk aske 050929

· Galvaniserede, lukkede stolper ned- 
støbt i beton – risiko for eksplosion 050409

· Ydervægge i uopvarmede og  
kortvarigt opvarmede bygninger  
– skal der være dampspærre? 040602

· misfarvende svampe og bakterier  
på træ  040527

· Trænedbrydende svampe  
– kendetegn, vækstbetingelser og  
nedbrydningsformer  031228

· Trænedbrydende svampe  
– forekomst i bygninger 031219

· Imprægneret træ 031218
· Fugtforhold og dampspærrer i  

fryse- og kølehuse, skøjtehaller og  
andre afkølede rum  031126

· Svampevækst i trækonstruktioner  030724
· Efterimprægnering af træ i  

bygninger  001016
· Nedbrydning af træ i bygninger 990421
· Skader på og reparation af dæklag  

over armering i beton 980625
· Planlægning og udførelse af tætte  

støbeskel i beton 980529
· Brydning af beton 980528
· Udførelse af fugtspærre mellem  

fundament og vægge i ældre,  
murede bygninger  971216

· Stabilitet af carporte og lette  
bygninger	med	fladt	tag 970227

· Forankring og stabilisering af  
småhuse med vægge af letbeton 961213

· Stabilisering af eksisterende  
småhuse 961212

· Konstruktioner i stabile småhuse  961211
· Statik i stabile småhuse 961210
· Typiske svigt i småhuses stabilitet  961209
· Husbukke 960626
· Bestemmelse af malings evne til op- 

bremsning af betoncarbonatisering 960223
· Biller i svampeangrebet træ 951222
· Angreb af almindelig borebille 950905
· Vurdering af armeringsjerns  

rustgrad  941222
· Forebyggelse og vurdering af  

chloridbelastning af beton 940630
· Katodisk beskyttelse af chloridbe- 

lastet jernbeton – Parkeringsanlæg 931102
· lokale brandskader på armeret  

beton 930608
· Reparation af chloridholdig beton  921104
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· Betonreparationer  
– Vedhæftningssvigt  920831

KOmPlETTERENDE  
BYGNINGSDElE
(31) Ydervægge
· Sålbænke i murværk 120719
· Indvendig efterisolering af ældre  

ydermure 091029
· Glas-/metalbeklædning ud for etage- 

adskillelser – udformning og  
fugtforhold i lette facader 081208

· Bygningsglas – funktionsglas og ruder 081120
· Termo- og energiruder  

– dugdannelser, revner og udskiftning 051207
· Kondens	på	glasflader – termoruder  

og energiruder 030508
· Forsatsløsninger til ældre vinduer  

– varme- og lydisolering samt dagslys 020214
· Skader	på	glasoverflader 990216
· Termisk brud i glas 980325
· Valg og montering af indbruds- 

hæmmende glas (sikringsglas) 980210
· Udførelse og malebehandling af  

vinduers topforsegling 960521
· lagtykkelse af maling på træ og  

beton 960520
· Nedbrydning af trævinduer 951220

(37) Tage
· Inddækninger af metal  

– mellem tag og murværk  120720  
· Fastgørelse af nedhængte lofter 100818
· Tekniske	installationer	på	flade	tage	 

– gennemføring i og montering på  
tagfladen 091216

· Kondens-, fugt- og lugtgener – aftræks- 
kanaler og faldstammeudluftninger 091105

· Isdannelser i tagrender – forebyg- 
gelse af frost- og personskader 090807

· Zinkbeklædte kviste 080626
· Taginddækninger af zink, aluminium,  

kompositter og bly 060406

· Halogen- og lED-spots  
– undgå gennembrydning af  
dampspærre ved montering 141211 

· Dampspærresamlinger og  
tætningsmidler 111122

· Dampspærrer – udførelse og detaljer  
mod opvarmede rum 080630

· Dampspærrer i klimaskærmen  
– fugttransport og materialer 071029

· Brud i skruer – ved montering af  
bærende beslag i træ 031127

· Kondensdannelser i fryserums- 
konstruktioner 960627

OVERFlADEBYGNINGSDElE
(40) Belægninger i terræn
· Retablering af vejbefæstelser efter  

ledningsarbejder 990922

(41)	Udvendige	vægoverflader
· Natursten på facader  

– risiko, styrke, holdbarhed 100517
· Fuger omkring vinduer i tegl- 

ydervægge – udskiftning 061231
· Forkomprimerede fugebånd i  

ydervægge 060628
· Rustbeskyttelse af gamle beslag 051228
· Udvendig facadeisolering med  

puds på mineraluld 991220
· Korrosionstrægt stål som facade- 

beklædning 990928
· Brudskader i facadefuger med  

elastiske fugemasser 990924
· litopone-holdige malinger på ældre,  

udvendigt træværk  990622
· Foranstaltninger mod korrosion og  

misfarvning på rustfrie facade- 
beklædninger  980326

· Vedligeholdelse og restaurering af  
sandsten  980209

· Fejlfinding	og	materialevalg	ved	 
udskiftning af fuger 950627

· Udskiftning af fuger i ydervægge  950626
· Plantevækst på facader 940627
· Kalkning og maling af ældre facader 930901
· maling af pudsede facader 910415

(42)	Indvendige	vægoverflader
· Fliser på vægge og gulv  

– underlag, fliseklæber og fliser 141006
· Dryp fra tagkonstruktioner  

– under og lige efter byggeprocessen 110718 
· misfarvning af fuger i vådrum  

– årsager, forebyggelse og udbedring 050411
· malebehandling af vægge i vådrums  

„fugtige zone“ 021016
· Ydervægge efterisoleret med  
porøse	træfiberplader 020627

(43) Dæk
· Trægulves opbuling  

– fugt fra rumluft eller underlag 111022
· Gulvvarme og gulvtyper  

– isoleringsforhold, skader og gener 070628
· Vand- og fugtskader på trægulve 031128
· Keramiske	fliser	og	klinker  

– lægning af gulve i cementmørtel 010301
· Industrigulve. Funktionsanalyse som 

grundlag for projektering 000128
· Industrigulve. Vedhæftningssvigt  

mellem slidlag og underlag 990927
· Åbne fuger i trægulve 990923
· Flydemørtelgulve – Beskrivelse,  

udfaldskrav og kontrol, forbehandling  
og arbejdsudførelse  981130

· Svejsefuger i vådrums  
pvc-beklædninger og -belægninger 960625

· Industrigulve – revnedannelser i  
cementbaserede slidlag 940629

· Overfladebehandling	af	betongulve  920330

(47) Tage
· Udvendigt	isolerede	flade	tage	 

– stormskader og mekanisk fastgørelse 130606
· Afledning	af	vand	fra	flade	tage	ved	 

skybrud – udspyer, nødafløb og  
anden overløbssikring 111229    

· PUR-skum i tagkonstruktioner  
– understrygning, tilstandsvurdering  
og skadeudbedring 111121 

· Kondens på tagplader – af metal,  
plast og malede træmaterialer 110720 

·	 Tagunderlag	af	krydsfiner 
– misfarvning efter skimmelvækst 110719

· Undertage af banevarer  
– blafring, støjgener og utætheder 091218

· Afvandingsforhold	på	flade	tage  
– lunkeudfyldning, nye afløb og øget  
hældning  090810

· Dampbuler på tagpaptage  
– forebyggelse og udbedring 090808

· Grønne tage – membraner, dræning,  
isolering og vækstlag 070503

· Tagfolier – valg og anvendelse  020215
· Varme tage med mineraluld   

– beskyttelse mod mekanisk overlast  
ved arbejde på taget  990623

· Stormskader på tagdækninger 971127 
· Utætte	skifertage	af	fiberarmerede	 

cementplader 930217
· Maling	af	fiberarmerede	cement- 

tagplader  930216

(49)	Overflader	under	ét
· Brandmaling på stålkonstruktioner 131226
· Sortsværtning	og	støvfigurer	 

– heksesod, kuldebroer, statisk  
elektricitet, ventilation 121229

· Stålkonstruktioner  
– korrosionsbeskyttelse 070802

· linoliebehandling af udvendigt  
træværk  070502

· Begroninger – alger, lav og mos på  
tagsten, facader og udendørs  
gangarealer 040528

· Forebyggelse af skader forårsaget  
af tøsalt  000808

· Rensning	af	betonoverflader	til	 
overfladebeskyttelse	med	maling 991221

· Korrosionsbeskyttelse af bygnings- 
beslag 991130

· Specifikation	og	måling	af	farver 940118
· Klimaforhold og maling 930902

VVS-ANlÆG
(50) Terræn
·	 Lokal	afledning	af	regnvand	 

– på græsarealer, i regnbede og faskiner 141230
·	 Rotter	i	afløbssystemer	 

– bekæmpelse og skadeforebyggelse 111123
· Omfangsdræn – ved enfamiliehuse  

og småhuse 110225
· Vådrum – gulvafløb og afløbsledninger 101130
· Afløbsinstallationer	i	småhuse  

– rensning, vedligehold og drift 101120
· Undersøgelse	af	afløbssystemer  

– metoder og instrumenter 101119
· Kælderoversvømmelse  

– opstemning i hovedkloakker 100820
· Brug af regnvand fra tage – til wc og  

i vaskemaskiner 081229
· CE-mærkning  

– produkter til afløbsanlæg  071031
· Overgangssamlinger – mellem  

forskellige typer afløbsrør 061229
· Drænvand – pumpebrønde 061227
· Tæthedsprøvning af olieudskillere 061206
· Nedsivning af regnvand i faskiner  060403
· Lugtgener	fra	gulvafløb	i	boliger 051205
· Tilslutning af stikledninger til  

hovedkloak  040309
· Fornyelse	af	afløbssystemer 040308
· Afløbsanlæg	med	nedsivning  

– etablering, drift og vedligehold af  
mindre anlæg 031031

· Spildevandsrensning i det åbne land 031030
· Beton- og pvc-ledninger i jord. Modta- 

gekontrol, lægning, samling og kontrol 000513
· Udskiftning	af	rør	i	afløbsledninger	 980630
· Opstropning	af	afløbsledninger 961029
· Smuldring af beton, udsat for  

aggressive gasser 930607

(53) Vand
· Varmt brugsvand i bebyggelser  

– brugskvalitet, bakterievækst,  
cirkulation 100528

· Varmforzinkede stålrør til brugsvand  
– kobberholdigt vand, korrosion og  
ion-fælder  091219

· Varmforzinkede brugsvandrør – korro- 
sion og gennemtæring i nye anlæg 070501

· Brugsvandsinstallationer 
– rørmaterialer  050627

· Korrosion i brugsvandsanlæg  
– gevindsamlinger af varmforzinket stål 050410

· Gennemføring af rør i vådrumsgulve  
og -vægge 010928

· Bakterievækst og slimdannelse i  
større anlæg til varmt brugsvand  
– rensning og desinfektion 010921

· Bakterievækst og slimdannelse i  
større anlæg til varmt brugsvand  
– årsager og forebyggelse 010401

· Reparation af indstøbte brugsvandrør  931215
· Spændingskorrosion af messing- 
fittings	 920107

· Udvendig korrosion på rør 910613
· Korrosion i kobberrør til brugsvand  910216

(55) Køling
· Kondens i køleisolering 940119

(56) Varme
· Trykekspansionsbeholdere 961028

HElE BYGNINGEN
(99) Bygninger under ét
· Skybrud og sikring af bygninger 141231
· Trækonstruktioner – udbedring  

efter svampe- og insektangreb 141213
· Radonsikring – nye bygninger 141209 
· langtidsmåling af fugtforhold  

– i bygninger og bygningskonstruktioner 141005
· Fugtindhold i træ  

– måleudstyr, metoder og vurdering 141004 
· Bygningers lufttæthed – tæthedskrav,  

bygningsudformning og måling 131229
· Brandklassifikation – det europæiske  

system og hidtidige danske betegnelser 121231
· Fugtkriterier og risikovurdering  

– ved nybyggeri og renovering 121228

Naturligt
niveau 
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(39) Kompletterende bygningsdele under ét



· Røgalarmer og røgalarmanlæg  
– installation, placering og vedligehold 121111

· Bly	i	malede	overflader  
– ved renovering, vedligehold og nedrivning 121109

· Udtørring efter vandskade 120723  
· Termografiske	undersøgelser	 

– kuldebroer, isoleringsevne og fugt i  
bygningskonstruktioner 111230

· Ventilation, indeklima og fugtgener  
– i eksisterende enfamilieboliger 110721

· Utætheder i klimaskærmen – måling,  
lokalisering og vurdering 101118

· Udtørring af byggematerialer – forenk- 
let metode til vurdering af udtørringstid 100527

· Begrænsning af byggefugt  
– forebyggelse af skimmelvækst 091231

· Bygninger med udsat beliggenhed  
– klimaskærmens tæthed mod vind,  
slagregn og fygesne 091106

· Energi- og indeklimaforbedring  
– ældre etageboliger 081228

· Sikring mod indbrud i boliger 081119
· Betonskader – undersøgelse og  

reparation  061228
· Ægte Hussvamp – identifikation og  

reparation af skader 061222
· Skimmel i bygninger  

– vækstbetingelser og forebyggelse 051231
· Fugtundersøgelse af bygninger 050626
· Fugtindhold i beton og murværk  

– måling og fejlkilder 050505
· Installationsskakte i etageboliger  

– ved bygningsfornyelse og nybyggeri 041123
· let byggeri – husk afdækning i  

byggeperioden  021129
· lyd- og støjforhold i skolelokaler  

– efterklangstid og akustisk regulering 010302
· Træer og bygninger 990423
· Forbedring af lydisolation mellem  

boliger  940316

Annullerede blade i 2014
· Indbygning af halogenspots i  

isolerede loftkonstruktioner (39) 020626
· Fliser på nye beton- og  

letbetonvægge (42) 970228
· Reparation af biologiske  

skader i trækonstruktioner (99) 960321
· Skadedyrsangreb i bygninger (99) 950424
· Radon – forebyggelse og  

afhjælpning (99) 020929
· Fugtindhold i træ  

– måling og vurdering (99) 030725

membrandetaljer og udførelsesforløb 
Bliv klogere på udførelsesprocesser  
– og videregiv dine erfaringer med praktisk  
anvendelighed, effektivitet og bygbarhed.  
Klik ind på membran-erfa.dk – nu er de første 
billedserier af udførelsesforløb og membran-
detaljer tilgængelige, og flere er på vej!

Byggetekniske emner på byg-erfa.dk:
· Beplantning, vand og jordanlæg
· Beton
· Brandsikkerhed
· Brugsvand
· Byggefugt og udtørring
· Byggeprocessen
· Bygningsfacader
· Bygningsundersøgelser
· Dampspærrer i bygninger
· Energirenovering, tæthed og luftskifte
· Flade tage
· Fuger
· Fugtspærrer
· Fundamenter og sokler
· Grønne tage og tagterrasser
· Gulve
· Indeklima i småhuse
· Klimaskærmens lufttæthed
· Kloak og afløb
· Kældre og kryberum
· Lofter og etageadskillelser
· Lys, lyd og akustik
· Malebehandling og korrosionsbeskyttelse· 
· Murværkskonstruktioner
· Murværksoverflader
· Radonsikring
· Revner i bygninger
· Skadedyr og trænedbrydende svampe
· Skimmel og fugt
· Skorstene og ildsteder
· Skybrud og monsterregn
· Småhuses vedligehold
· Stormsikring og stabilitet
· Tagboliger
· Tagdækning
· Tagkonstruktioner 
· Terrændæk
· Tilgængelighed og niveaufri adgang 
· Træværk
· Undertage
· Vandskader
· Varmeanlæg
· Varmeisolering, tæthed og kuldebroer
· Vinduer, bygningsglas og ruder
· Vinterpåvirkninger
· Vådrum
· Ydervægge
· Ældre etageboliger

Erfaringsblade
Hvert byggeteknisk erfaringsblad beskriver 
gældende praksis på udgivelsestidspunktet 
for et afgrænset byggeteknisk emne (angivet 
med dato for bladets færdiggørelse).

Temamapper
Indeholder 12–18 erfaringsblade samlet om 
et byggeteknisk emne (se „Byggetekniske 
emner på byg-erfa.dk“).

Ringbind
Komplet samling af gældende byggetekniske 
erfaringsblade opdelt efter bygningsdele.

Abonnement
På byg-erfa.dk angives omfang, indhold,  
aktuelle priser og særlige tilbud for fx start-
pakke, grundabonnement, virksomheds-, 
undervisnings- og prøveabonnement.

Hjemmeside
BYG-ERFA abonnenter har via byg-erfa.dk fri 
digital adgang til: 
· Erfaringsblade udgivet siden 1979.  

I HTML-udgaven kan være indført noter, 
eventuelle rettelser og tilføjelser.  
PDF-udgaven af erfaringsbladet svarer 
til den trykte udgave og derfor velegnet til 
udskrift. 

· Byggetekniske temaer. Løbende opdateret 
oversigt over erfaringsblade inden for et 
afgrænset emne. 

· Links til relevante byggeanvisninger fra an-
dre videnleverandører.

· Links og henvisninger til branchesekretaria-
ter, oplysningsråd og andre organisationer, 
der formidler byggeteknisk vejledning.

· Nyheder og supplerende oplysninger i  
tilknytning til erfaringsbladene.

Fonden BYG-ERFA er etableret som en selv-
stændig og uafhængig organisation, der arbej-
der efter retningslinjer udstukket af:
• Byggecentrum
• Byggeskadefonden
• Byggeskadefonden vedrørende  
 Bygningsfornyelse
• Erhvervs- og Byggestyrelsen
• Forsikring & Pension
• Statens Byggeforskningsinstitut
• Teknologisk Institut.

Bestyrelse
• Bestyrelsesformand Flemming Frydendal 
• Ingeniør Tine Aabye,  
 Forsikring & Pension
• Direktør Jørn Vibe Andreasen,  
 Byggecentrum 
• Sekretariatschef Ole Bønnelycke,  
 Byggeskadefonden
• Direktør Mette Glavind, Teknologisk Institut
• Kommunikationschef Jesper Kirkeskov,  
 Statens Byggeforskningsinstitut
• Vicedirektør Paw Engsbye Rasmussen,  
 Byggeskadefonden vedrørende  
 Bygningsfornyelse.

Teknikergruppe
Den byggetekniske kvalitetssikring af  
erfaringsbladene varetages af:
• Seniorforsker, civilingeniør Erik Brandt,  
 Statens  Byggeforskningsinstitut 
• Civilingeniør Georg Christensen,  
 Bygge- og Miljøteknik 
• Teknisk chef, arkitekt MAA Jens Dons,  
 Byggeskadefonden
• Partner, bygningskonstruktør Filip Heiberg,  
 Lundgaard & Tranberg Arkitekter
• Diplomingeniør Jørgen Nymark Klavsen, 
 Teknologisk Institut
• Konsulentchef, civilingeniør  
 Peter Kristensen,  
 Forsikring & Pension
• Bygningskonstruktør Frank Beyer Reigstad  
 Byggeskadefonden vedrørende  
 Bygningsfornyelse
• Chefkonsulent, bygningskonstruktør  
 Niels Strange, Dansk Byggeri.

Sekretariat
• Civilingeniør, ph.d. Morten Hjorslev Hansen
• Sekretær Tina Nielsen
• Bibliotekar Danielle Pröschold
• Bygningskonstruktør m.a.k.  
 Christian Schjønning
• Direktør, arkitekt MAA Jens Østergaard.

Byggefilm	og	-videoer
· Bevaring af tagkviste
· Blyindfattede ruder (vinduer)
· Energiforbedring af trævinduer
· Farveundersøgelse – konservator
· Forskelling af tagryg
· Fuger – fugning (reparation)
· Håndlister og balustre
· Håndsmedede vinduesbeslag
· Istandsættelse af trævinduer  

– Glarmesterarbejde
· Istandsættelse af trævinduer  

– Snedkerarbejde
· Kalkning og kalkmælk
· Kobber- og zinktage
· Linoliemaling – Vejledning i brug
· Murede stik
· Puds på rørvæv
· Pudsreparation – facade
· Reparation af bindingsværk
· Retablering af kvaderpuds
· Smedede murankre
· Stopning og fugning af vinduer
· Støbejernsdetaljer
· Støbte ornamenter
· Tagbelægning med naturskifer
· Tagkviste – Blikkenslagerarbejde
· Tagrender og nedløb
· Terrazzo og intarsia
· Trappeforkanter i træ
· Trækning af pudset gesims
· Udskiftning af murværk
· Udskiftning af skorstenspiber
· Udskiftning af skotrender
· Vinduesudskiftning
· Ådringsteknik
· Copper and Zinc Roofs
· Gutters and Drainpipes
· Liming and Whitewash


