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Fugtmåling før gulvlægning Maj 2015 

Ukontrolleret fugt i byggematerialer kan få store konsekvenser for det samlede byggeri. Fugt i beton bør derfor 
altid måles og kontrolleres med præcise og brancheanerkendte metoder.

Korrekt fugtmåling 
Fugtindholdet i et betondæk skal være så lavt, at der ved det 
efterfølgende gulvlægningsarbejde ikke er risiko for fugtskade. 
Kontrollen af fugt opdeles i to typer målinger:

 2  Et antal ikke-destruktiv målinger på overfladen, der kort-
lægger fugtens fordeling over gulvfladen. 

 2 Et aftalt antal destruktive målinger.

Den destruktive fugtmåling i dækket foretages i boret hul eller 
på en udtaget prøve, der analyseres på et laboratorium. 

Kapacitive overflademålinger er alene vejledende  
til bedømmelse af fugtfordeling i en gulvflade, og 
er ikke tilstrækkelig dokumentation for gulvets  
relative fugtighed

Ikke-destruktive fugtmålinger med en kapacitiv fugtmåler, også 
kaldet en overflademåler, er ikke tilstrækkelig til at give en 
retvisende måling af det aktuelle fugtindhold. En overflademåler 
kan udelukkende bruges til at finde, hvor gulvet er fugtigst. 
Fugtfordelingen over en gulvflade kan variere betydeligt afhæn-
gig af blandt andet udstøbningstidspunktet, forskel i betonsam-
mensætning og solindfald. Når det fugtigste område er fundet, 
udføres en destruktiv fugtmåling på dette sted.

Borehulsmåling i beton

En korrekt fugtmåling af den relative fugtighed i 
betonundergulv kan alene ske ved en destruktiv 
fugtmåling i boret hul eller på en udtaget prøve

Borehulsmålinger
For betondæk med ensidig udtørring, terrændæk o.lign. bores et 
hul på ca. 0,5 x betontykkelsen. Borehullet renses grun digt for 
støv, siderne i borehullet isoleres for fugt gennemtrængning indtil 
en dybde af ca 0,4 x betonpladens tykkelse  og afproppes. Det er 
vigtigt, at afpropning-en er lufttæt og at hullet kan holdes lukket 
til der er opnået ligevægt mellem fugten i betonen og luften i 
hullet. Dette tager erfaringsmæssigt 4-5 døgn. Den relative luft-
fugtighed i bore hullet kan nu måles med en kalibreret fugtmåler. 

Temperaturen skal være mellem 15 og 25 °C, når der måles, og et 
eventuelt gulvvarmeanlæg skal være slukket under målin gen. 

Isoleringen af indersiden af borehullet kan foretages med et 
simpelt plasticrør fx et ø16 mm installationsrør der afpasses 
i længden. Anvendes dette rør kan afpropningen foretages 
med en "dibidut nr 17" (plasticprop). På nedenstående billed 
ses materialer og værktøj

Borehulsmålinger giver korrekte resultater, men de er meget 
følsomme og kan i praksis – under byggepladsforhold - være 
vanskelige at udføre korrekt.
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Laboratoriemålinger
En mere sikker metode er at udtage en prøve af betonen og 
sende denne til et professionelt laboratorium, hvor den kan 
lægges i et klimakammer. I klimakammeret opnås, efter ca. to 
døgn, en ligevægtstilstand og den relative fugtighed kan nu 
bestemmes. Fordelen ved denne metode er, at man udelukker 
de usikkerheder, der er på byggepladsen, at man er uafhængig 
af betondækkets temperatur samt at denne metode er hurtigere.

Prøven skal udtages i en dybde, der svarer til ca. halvdelen af 
dækkets tykkelse.

Grænseværdier
I belægningsleverandørernes tekniske datablade kan du finde 
de maksimale fugtprocenter, hvorunder belægningen kan 
lægges. De generelle anvisninger er 65% RF for trægulve og 
85% RF for alle andre gulvbelægninger. 

Du bør altid få de generelle anvisninger bekræftet hos leveran-
døren af den gulvbelægning, du ønsker at montere. 

Bygningsreglementet 
Bygningsreglementet foreskriver, at bygninger skal udføres så 
vand og fugt ikke medfører skader eller brugsmæssige gener, 
herunder forringet holdbarhed og utilfredsstillende sundheds-
mæssige forhold. 

Det betyder, at der ved udbud, planlægning, projektering og 
udførelse af bygningskonstruktioner skal træffes de foranstalt-
ninger, som af hensyn til klimatiske forhold er nødvendige for 
en forsvarlig udførelse.

Denne bestemmelse skal blandt andet sikre, at der ikke ind-
bygges materialer med skimmelsvamp i opførelsesperioden, og 
i reglementets vejledningstekst kan læses, at funktionskravet 
blandt andet sikres ved en hensigtsmæssig kvalitetssikrings-
procedure, og at der i bygherrens udbuds- og tidsplan eksplicit 
afsættes tid til den nødvendige udtørring af byggematerialer 
og –konstruktioner.

Efterfølgende er det lige så vigtigt at kontrollere, at det accep-
table fugtniveau er nået. For lægning af alle typer gulvbelæg-
ninger er det afgørende, at restfugtindholdet i betonundergul-
vet måles med en retvisende fugtmåling.

Gulvbranchens faglige forbehold
Såfremt Gulvbranchens faglige forbehold er gjort gældende for 
et byggearbejdes udførelse, står der i punkt C skrevet, at: 
Bygherren skal sikre nødvendig udtørring af undergulvet til 
det tidspunkt, hvor gulvet skal lægges. Tilbuddet indeholder, 
som del af kvalitetssikringen, én stikprøvekontrol af fugt og 
temperatur i undergulv med henblik på at konstatere, hvorvidt 
gulvbelægning kan pålægges. Stikprøvekontrollen udføres før 
entreprisens opstart. Såfremt forholdene nødvendiggør yder-
ligere kontrol, udføres disse efter regning. Gulventreprenøren 
er uden ansvar for skader, der skyldes vanddampdiffusion, 
indtrængende eller opstigende fugt.

Læs mere
På www.gulvfakta.dk, som er Gulvbranchens tekniske anvis-
ninger, kan du læse mere om fugtmåling. 

Se desuden: 
- Bygningsreglement BR10, Erhvervs- og byggestyrelsen og
-  Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet fra Statens  

Byggeforskningsinstitut.

Dybden af hullet kontrolleres.   Hullet bores.                             Røret tilpasses i længden.
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