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Formål med pilotprojektet 

• Hvordan udarbejdes en vejledning 
• For købere af nye/uprøvede produkter (byggevarer) til anvendelse i 

klimaskærmen 
• så disse lettere kan stille krav til dokumentation af relevante egenskaber  

• At overveje formidling heraf, så den bliver anvendt i praksis 
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Fra bygningsdels funktion  
til specifikke krav til delkomponenten  
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Fra bygningsdels funktion  
til specifikke krav til delkomponenten  

Krav =  
specifikt krav til egenskab 
for at opfylde funktion ved 
den specifikke påvirkning  
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Funktion = 
det bygningsdelen/ 
komponenten gør 

Egenskab =  
det komponenten  
er karakteriseret ved  

Påvirkning =  
den fysiske last                          

Bygningsdelens 
funktion 
Fx at adskille termisk 

Påvirkninger på 
bygningsdelen 
Fx vind 

Påvirkninger på 
delkomponent i 
en klimazone 
Fx vindtryk 

Delkomponentens  
egenskaber 
Fx lufttæthed 

Specifikke krav til 
delkomponent i en klimazone 
Fx:  luftpermeabilitet ≤ 8.3˙10-6 m3/(m2sPa) 

Delkomponentens 
funktion 
Fx at adskille luftteknisk 



Påvirkninger på delkomponent i en klimazone 

• Forskellige påvirkningerne alt efter hvor i 
bygningsdelen en delkomponent befinder sig i 

• Delkomponentens funktion, og de påvirkninger 
den bliver udsat for, definerer de krav som kan 
stilles til delkomponenten for at den er egnet til 
anvendelsen i bygningsdelen 
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 Klimazone ”Ude” Klimazone ”Kold” Klimazone ”Varm” Klimazone ”Inde” 
Typisk 
delkomponent 

Regnskærm og 
ventileret hulrum 

Vindspærre og 
den yderste del af 
isoleringslaget 

Den inderste del 
af isoleringen og 
evt. dampspærre 

Den indvendige 
beklædning 

Temperatur -12 - +60 ºC -5 - +40 ºC 5 – 20 ºC 18-25 ºC 
Relativ fugtighed 80-100 % 55 – 99 % 45 – 85 % 30 – 80 % 
Vandpåvirkning Regn Evt. regn/kondens Evt. kondens (nej) 
UV-lyspåvirkning Ja Nej Nej (Ja) 
Vindpåvirkning Ja (Ja) Nej Nej 
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Udvælg bygningsdel 

Vurder påvirkning også ud fra: 
Geografi,  anvendelse, udformning mm 

 
Specificer krav til delkomponentens egenskab i 
henhold til de specifikke påvirkninger i klimazonen: fx 
• Temperatur 
• Relativ fugtighed 
• Vandpåvirkning 
• UV-lyspåvirkning 
• Vindpåvirkning 
 

 

Bestem klimazone  
=  påvirkning ud fra placering i bygningsdelen 

Kombiner alle delkomponenter: 
Kontroller at ydeevne af bygningsdel opfyldes fx: 
•Varmeisolering 
•Damptæthed aftagende udad 
•Materialekombinationer 
 
Overholdes bygningsdelens ydeevnekrav? 

Behov for specialtiltag under byggeproces? 

Ja 

Nej 

Ja Nej 

Slut 

 
 
 

 
Udvælg delkomponent 

Opfylder det valgte produkt de specifikke 
ydeevnekrav i den aktuelle klimazone? 

Udvalg et konkret produkt 

Indhent værdierne for delkomponentens 
egenskab fra DoP, fx 
• Styrke 
• Ældningsbestandighed 
• Brand 
• Varmeisolering 
• Etc. 

 

Vurder deklarerede 
værdier i forhold til de 
specifikke krav 

Ja 

Nej 

Udkast til et beslutningsdiagram 

Ja 
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