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Hvad skal man være opmærksom på inden testen?  

Inden testen udføres, bør man overveje nøje, hvornår i byggeperioden testen udføres. 

Xblow anbefaler at man lader testen udføre umiddelbart efter klimaskærmen er færdig.  
Dvs. at testen kan udføres når: 

• Døre og vinduer er monteret, stoppet og fuget.  
• Facader er færdige, så vidt at evt. resterende arbejder ikke længere har indvirkning på husets tæthed.  
• Dampspærre er færdigmonteret og alle evt. gennemføringer er fuldført og tætnet.  
• Aftræks-kanaler er lukkede og tapet til, inden testen udføres.  

Når Xblow anbefaler at testen udføres inden montering af evt. indvendig beklædning og lofter, er det på 
baggrund af, at evt. utætheder i klimaskærmen påvist ved BlowerDoor-testen, lettere og billigere kan udbedres 
i denne fase af byggeriet. At testen udføres i denne fase, kan betyde at det er nødvendigt med endnu en test 
efter færdiggørelsen af indvendig beklædning – men evt. utætheder i dampspærren fanges ved at teste inden 
indvendig beklædning monteres. 

Man kan naturligvis vente med at udføre testen til lofter og evt. væg-beklædninger er monteret – man skal blot 
gøre sig klart at evt. reparationer af utætheder fordyres herved. 

Viser testen at huset "dumper", skal der, i de tilfælde hvor kommunen kræver dokumentation for, at huset har 
"bestået" tætheds-prøvningen, alligevel foretages endnu en test efter udbedring af påviste fejl fra tidligere test. 

OBS : Selvom ikke alle kommuner afkræver dokumentation - så er kravet til dit nybyggeri stadig det 
samme som bygningsreglementets gældende regler !! 

Derfor er det yderst vigtigt, at uanset hvornår i byggefasen man ønsker testen udført, at man har fokus på 
tætheden i klimaskærmen og der udvises omhyggelighed ved tætning omkring evt. gennembrydninger. 

Kontakt Xblow og hør mere om ovenstående, såfremt der er tvivl omkring, hvor vigtigt det er, at 
klimaskærmen er tæt i forbindelse med opfyldelse af kravene i Bygningsreglementet. 

Top 10 liste over ofte sete fejl i klimaskærmen. 

Nedenfor er listet de 10 mest sete fejl i forbindelse med opførelsen af byggeri – hvis man retter fokus på 
nedenstående, er man allerede tættere på et hus der består testen og dermed minimerer varmeregningen. 

1 : El-installationer. 

Ved gennembrydninger af dampspærren enten i loft eller væg – det er ved lampesteder og kontakter der skal 
rettes fokus på tætningen omkring gennembrydningen.  

2 : Spots monteret i loft. 

Denne form for utæthed ligger højt på top 10 listen, fordi det alt for ofte sker at spots monteres uden en 
såkaldt "safe-box". Safe-boxen tætnes til dampspærren og herved opnås der tæthed omkring spots’ene.  
Uden safe-box’en bores der blot et hul i loftbeklædningen, igennem dampspærren og dermed er den 
gennembrudt uden yderligere tætning. 

3 : Stålskorstene. 

Kravene om afstand til brændbart materiale giver anledning til utætheder omkring skorstenen. 
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4 : Samlinger imellem væg og loft. 

Samlingen/tilslutning af dampspærren til vægge er, særligt i tungt byggeri, et punkt hvorpå der skal rettes stor 
fokus. Dampspærren kan med fordel fuges til væggene. 

5 : Klemte samlinger på dampspærre. 

Det er desværre i dag stadig en almindelig opfattelse, at en klemt samling på dampspærren er tæt. Det er ikke 
tilfældet, i hvert fald ikke hvis bygningen efterfølgende testes og skal opfylde tæthedskravene. Anbefalingen er 
at samlinger tapes med tape der er egnet til formålet. 

6 : Installationer i hulmur – tungt byggeri. 

Det ses ofte, at alle el-installationer i tungt byggeri føres i hulmuren. Dette giver mange gennemføringer i 
ydervæggen og dermed anledning til utætheder / trækproblemer. 

7 : Gennembrydninger i loft. 

Det kan være emhætten, aftræk fra badeværelser, ventilations-anlæg eller aftræk fra gasfyr. Desværre ses det 
alt for ofte at disse gennembrydninger udføres uden nogen form tætning omkring gennemføringen. Dette 
afsløres i form af en "dumpet" test. 

8 : Vinduer og døre i let byggeri. 

Det ses ofte at tilslutningen omkring vinduet / lysningen ikke er udført som værende tilstrækkelig tæt. 

9 : Samling imellem gulv , fundament og ydervæg. 

Det er konstateret at der skal rettes særligt fokus på den almindelige fundaments-løsning, da Leca-blokke ofte 
giver anledning til luftstrømme grundet deres porøse opbygning. Der skal særligt rettes opmærksomhed på 
tilslutningerne i denne samling for at bygningen skal bestå. 

10 : Frisk-lufts ventiler i ydervægge. 

Der etableres sjældent tætning omkring gennembrydningen rundt om frisklufts ventiler monteret i 
ydervægge.Ovenstående er blot nogle af de områder hvorpå der bør rettes særligt fokus. Det er oftest de 
steder der gør at en bygning ikke "består" og dermed skal igennem en ny test, førend ibrugtagningstilladelse 
kan gives.Tag kontakt til Byggetilsynet.dk, såfremt vi skal være behjælpelige med at hjælpe dit byggeri på 
rette vej mod en bestået tætheds-prøve. 

Hvorfor BlowerDoor-test? 

Først og fremmest for at kunne dokumentere at byggeriet opfylder de stillede krav i bygnings-reglementet! 
Dette bør dog ikke være den tungest vejende grund.  

Det skal i den forbindelse nævnes, at der d. 1. februar 2008 er stillet krav fra Erhvervs- og Byggestyrelsen om, 
at kommunerne fremadrettet skal kunne dokumentere tætheden i mindst fem procent af nye byggesager. 
Kravet kom samme dag som det nye Bygningsreglement – BR08 – trådte i kraft.  

Man bør teste for at sikre sig, at husets klimaskærm er tæt og man dermed ikke fyrer unødigt for gråspurvene. 
Den simpleste måde at skære ned på varmeregningen, er at sikre en tæt klimaskærm. 

Nogle simple forholds-regler og omhyggelighed fra håndværkerne i byggefasen, sikrer byggeriet imod 
utilsigtede utætheder i klimaskærmen, faktisk reduceres disse oftest med op til 50 %, hvilket giver en positiv 
effekt på varmeregningen. Undersøgelser viser at varmeregningen for et alm. parcelhus kan reduceres med 
imellem 10 og 20 %, ved en tæt klimaskærm. 
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Hvis man, udover omhyggelighed i byggefasen, også har fokus på udførelses-metoder med kabel og rørføringer 
for øje, således at dampspærren gennembrydes mindst muligt eller i bedste fald slet ikke gennembrydes, kan 
besparelsen være endnu større. 

Netop husets energiforbrug er en væsentlig faktor for at teste sit hus – uanset om kommunen kræver det eller 
ej. 

OBS : Selvom ikke alle kommuner afkræver dokumentation - så er kravet til dit nybyggeri stadig det 
samme som bygningsreglementets gældende regler !! 

Xblow anbefaler at alle nyopførte huse testes ved BlowerDoor-metoden.  
Dels for at sikre bygherren et mindre energi-forbrug,  
dels for at byggefirmaerne overfor bygherren kan dokumentere at arbejdet er udført korrekt. 

Vælger man som bygherre at lade sit byggeri teste, kombineret med en termografisk undersøgelse, og viser 
testen + den termografiske undersøgelse, at der er fejl, har man ved hjælp af rapporterne, stærke argumenter 
i hånden for at kræve disse ting udbedret. 

Ligeledes står byggefirmaerne stærkt ved at kunne dokumentere, at alt er i orden ved hjælp af test-
resultaterne og rapporten i hånden. 

Alt i alt er BlowerDoor-testen medvirkende til byggeri i højere kvalitet – uden at det nødvendigvis skal koste 
mere. 

Blower-Door test er til gavn for både bygmester og bygherre. Begge får sikkerhed for, at byggeriet lever op til 
kravene og at kvaliteten er i orden. 

Kontakt Xblow og hør mere om BlowerDoor-testen. 

 


